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زمینه حضور 
پرشور مردم 
در انتخابات باید 
فراهم شود

اینترنت 
آرزوی اهالی 
ترخین آباد 
و ملحمدره است

شروع پرداخت 
خسارت تعطیلی 
کسب و کار 
بیش از 1000 
واحد صنفی

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

 مقاومت و مذاکره با هم تقابلی ندارند
5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

محمدهادی احمدی  -  معاون امور معادن وصنایع معدنی استان همدان 

ــخت کوش  ــگر و س ــزان تالش ــده عزی ــای ارزن ــم از محبت ه ــود الزم می دان ــیله برخ بدینوس
عرصــه معــادن کــه بــا پیام هــای تبریــک خالصانــه خــود بــه صــورت حضــوری و غیرحضــوری 

بنــده را مــورد تفقــد قــرار دادنــد کمــال ســپاس و امتنــان را نمایــم.
ــوان  ــه عن ــادن ب ــته و کاردان مع ــه، شایس ــران نخب ــما مدی ــور ش ــه حض ــق دارم ک ــاء واث و رج

ــد. ــد گردی ــده خواه ــم و روح بن ــزه در جس ــث انگی ــا، باع ــازوی توان ب
تــا بتوانــم در خدمت رســانی و تکریــم مطلــوب اربــاب رجــوع بیــش از پیــش موجبــات ارتقــاء 

و بالندگــی معــادن اســتان را فراهــم نمایــم.

تقدیر و تشکر 

آگهي مزایده )نوبت دوم(  

شرکت سیاحتی علیصدر 

ــاس  ــر اس ــر دارد ب ــدر در نظ ــیاحتی علیص ــرکت س ش
ــه  ــومین صورتجلس ــتاد و س ــد و هش ــک چهارص ــد ی بن
مــورخ هیــأت محتــرم مدیــره شــرکت نســبت 
بــه فــروش شــش دانگ ســاختمان دفتــر مرکــزی 
ــه  ــاحت عرص ــه مس ــاری، ب ــکونی، تج ــاختمان مس س
221/05 مترمربــع واقــع در همــدان، بلــوار خواجه رشــید، 
ــه باالتریــن  شــماره 40 را از طریــق مزایــده عمومــی و ب
ــروش  ــه ف ــرایط ب ــد ش ــداران واج ــه خری ــت ب قیم

ــاند. برس
ــد  ــده می توانن ــرکت در مزای ــدان ش ــه عالقمن ــذا کلی  ل
کســب  جهــت   1400/3/11 لغایــت   1400/3/4 تاریــخ  از 
ــاس و  ــماره 09188119002 تم ــه ش ــتر ب ــات بیش اطالع
جهــت بازدیــد و اخــذ اوراق پیشــنهاد قیمــت بــه واحــد 
ــوق  ــه آدرس ف ــوع ب ــرکت متب ــای ش ــور قرارداده ام

ــد. ــه نماین مراجع

فراخوان چشم انداز 20 ساله همدان اعالم شد

با ایده های برتر
برنده شوید

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 در سال رفع موانع تولید قطعی برق از راه رسید

 درخواست
  تولیدکنندگـان

 از برنامه ریـزان قطعی برق

  ■ جدول قطعی برق ثابت و مشخص باشد

  ■ تا چه زمانی مشكل قطعی برق خواهیم
■ زمان قطعی برق در پایان شیفت کاری باشد

نوسازی60دستگاه 
تاکسی ناوگان 

در همدان
 

■ شهردار همدان: یكی دیگر از 
اقدامات ما خروج پیكان از ناوگان 

تاکسیرانی همدان است 
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واکسیناسیون زیر ۶0 ساله ها با واکسن ایرانی

 روزانه 5000 همدانی  واکسینه  می شوند
 ■ افتتاح نخستین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون

روز
ت 

داش
برنامه شرط موفقیت لیستياد

 1- این دوره از انتخابات شوراها در استان 
یک ویژگی مشخص دارد و آن آغاز ائتالف ها 
، اتحادهــا و لیســت بندی ها قبــل از اعالم 
وضعیت صالحیت های داوطلبان انتخاباتی تا 

کنون  است...
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

برنامه شرط موفقيت ليست
 1- اين دوره از انتخابات شــوراها در استان يك ويژگى مشخص 
دارد و آن آغــاز ائتالف هــا ، اتحادها و ليســت بندى ها قبل از اعالم 

وضعيت صالحيت هاى داوطلبان انتخاباتى تا كنون  است.
وضعيتى كه داوطلبان را اسير بازى ليست ها كرده تا آنها به جاى تفكر 
براى ارائه برنامه به تالش براى قرار گرفتن در ليســت هاى بيشــترى 

مشغول شوند.
2- شايد اكثر داوطلبان تا كنون اين همه آزمون با فاصله كم و به جان 

خريدن خطر ابتال به كرونا نداده باشند.
آزمون هايى كه برخى ورودى داشــته و برخى با تبليغات بســيار و با 
حضور اكثر داوطلبان برگزار شــده تا منتخبين ليســت نهايى را افراد 

توانمند و موفق در آزمون تشكيل دهند.
3- در ليســت بندى ها بســيارى بر مظلوميت احزاب در برابر افراد 

ذينفوذ و شخصيت ها معترف بودند.
اين حق احزاب است كه ليست انتخاباتى ارائه دهند و كار انتخاباتى و 
سياسى كنند در حالى كه آنها امروز رقباى قدرتمندى دارند كه حزب 
نيستند اما ارائه ليست از سوى آنها حتمى است و هيچ نهاد ناظرى هم 

بر فعاليت آنها نظارت ندارد.
4- ليســت  بندى ها با جلســات و آزمون و ... شور انتخاباتى خوبى 
بين داوطلبان ايجاد كرده اســت البته برخى داوطلبان اسير اين فضا ها 

نشدند .
آنچه در اين ميان رخ نداد انتقال اين شــور بــه مردم و ايجاد فضاى 
حساسيت به انتخابات و تامل درباره انتخاب شوراها در جامعه است.

5- مشاهده برخى فضاها كه نشان مى داد معدود افرادى ليست بندى 
را تبديل به محلى براى كاســبى انتخاباتى با دريافت مبالغى از برخى 
داوطلبان به بهانه قرار دادن نام آنها در ليست نهايى كرده اند، دلسردى 

عمومى را بيشتر كرد.
روشــن اســت افرادى كه با چنين هزينه هايى، موفق به عضويت در 
شوراها شوند ، دلسوز مردم نخواهند بود و به جاى مردم براى همين 

كانون هاى قدرت و ثروت كار خواهند كرد.
6- ائتالف داوطلبان و ليســت بندى احزاب كارى معمول و پذيرفته 

شده در تمام انتخابات ها است.
اما اين كار معمول زمانى نتيجه بخش خواهد بود و مورد توجه مردم 
قرار خواهد گرفت كه حرفى نو با برنامه اى منسجم و قابل اجرا نتيجه 
آن باشــد و مردم بتوانند  افراد ليست را براى اجراى برنامه ارائه شده، 

مناسب تشخيص دهند و به آنها با رأى خود اعتماد كنند.
7- با اين اوصاف ليست بندى، هدف نهايى نيست و رأى را تضمين 

نمى كند و آنچه مهم است برنامه همراه با ليست است.
برنامه اى كه نشان دهد با فكر و شناخت و مطالعه تهيه شده و امكان 
اجرا دارد و مقبول شــهروندان براى تائيد مجريان با رأى قرار خواهد 

گرفت.
در چنين حالتى رقابت ليست ها به رقابت برنامه ها تبديل خواهد شد 
و روشن است در چنين شرايطى افراد و شخصيت ها به دليل نداشتن 
پشتوانه مطالعاتى و شناخت مستمر و رصد وضعيت و نيازهاى جامعه، 

ياراى رقابت با نهادهاى متشكل سياسى را نخواهند داشت.

فرهنگسازى و توليد محتواى عاملى مؤثر 
در افزايش ايمنى 

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان، فرهنگسازى 
و توليد محتواى مناسب را عاملى مؤثر در افزايش ايمنى راه ها بيان كرد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان 
همدان، صفر صادقى راد به مناســبت هفته ايمنى راه ها در گفت وگويى با 
تأكيد بر اينكه افزايش ايمنى راه ها بايد در دســتور كار قرار گيرد، گفت: 
رسانه بايد در راستاى آگاهى بخشى به جامعه فرهنگ سازى كرده و توليد 

محتواى مناسب داشته باشد.
وى بــا بيان اينكه توجه به ايمنى راه ها زمينه امنيت و رفاه شــهروندان و 
مســافران را فراهم مى كند، افزود: بايد تالش شود تا با اقدامات مناسب 

ايمنى راه ها افزايش و عوامل خطرساز كاهش يابد.
مديركل راهدارى اســتان همدان با تأكيد بر شناسايى نقاط حادثه خيز و 
تالش براى رفع و اصالح اين نقاط، يادآور شد: بهره گيرى از سامانه هاى 
هوشمند نيز براى كاهش تصادفات و ارتقاى سطح ايمنى راه ها تأثير گذار 

خواهد بود.
اين مسئول با اشاره به اينكه امروز نيازمند برنامه ريزى عملى براى كاهش 

رفتارهاى پرخطر هســتيم، تأكيد كرد: آموزش عابران پياده با نحوه تردد 
در معابر، آموزش مقررات راهنمايى و رانندگى به موتورسواران، رعايت 
نكات ايمنى هنگام موتورســوارى و تردد در جاده ها، افزايش اطالعات 
ترافيكى و پيشــگيرى از وقوع تصادفات از جمله مواردى است كه بايد 

نسبت به ان توجه بيشترى شود.
ــه اينكــه عامــل انســانى در تصادفــات ســهم  ــا اشــاره ب صادقــى راد ب
ــان كــرد: ســرعت و ســبقت غيرمجــاز، توجــه  قابــل توجهــى دارد، بي
نكــردن بــه جلــو و خســتگى و خــواب آلودگــى از مهم تريــن عوامــل 

بــروز حــوادث رانندگــى هســتند.

جذب 1900 حامى جديد ايتام در همدان

 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى(ره) در 
استان همدان از جذب يك هزار و 900 حامى جديد ايتام در ماه مبارك 

رمضان امسال خبر داد.
غالمرضا صيادزاده در گفت وگو با فارس با بيان اينكه طرح اكرام ايتام 
و محســنين كميته امداد در زمينه جلب مشــاركت هاى مردمى است 
اظهار كرد: حاميان مى توانند بــا انتخاب يك يا چند فرزند معنوى و 

پرداخت ماهيانه كمك هاى خود ياريگر آنها باشند.
وى ادامه داد: ماه مبارك رمضان امســال در طرح پويش ايران مهربان 
و  شعار هر ايرانى حامى يك فرزند يتيم و محسنين، يك هزار و 900

حامى نيكوكار براى ايتام و محسنين اين استان جذب شد.
وى شمار فرزندان تحت حمايت طرح محسنين و اكرام ايتام را حدود 
10 هزار نفر برشــمرد و افزود: مجموع حاميان اين نهاد، پيش از ماه 
مبارك رمضان 42 هزار و 740 خير بود كه هم اكنون اين تعداد به 44

هزار و 640 نفر افزايش  يافته است.
صيادزاده خاطرنشان كرد: حاميان  امسال تا پايان ماه مبارك رمضان 8
ميليــارد و 700 ميليون تومان به فرزندان تحت حمايت خود در قالب 

مساعدت ماهيانه، فطريه و عيدى كمك كردند.
وى با اشــاره به اينكــه هر يك از ايتام و فرزندان محســنين تحت 
حمايت اين نهاد داراى شماره كارت بانكى اختصاصى هستند تأكيد 
كــرد: تمام كمك هاى نقدى حاميان نيكوكار به  صورت مســتقيم به  
حســاب فرزندان معنوى واريز مى شود و همشهريان براى مشاركت 
در اين طرح و پذيرش حمايت ايتــام و فرزندان نيازمند، مى توانند 
عالوه بر مراجعه به دفاتر اين نهاد در سراسر استان، از پايگاه اينترنتى 
ekram.emdad.ir يا ارسال عدد 1 به سرشماره 3000333381

نيز استفاده كنند.

مخاطره صاعقه و رعد و برق
 در استان همدان

 در بررسى موردى اداره هواشناسى فرودگاه همدان در ارديبهشت 
1400، تعــداد 20 روز همراه با ابر كومه اى بارا (كومولونيمبوس)، 8

روز همراه با رعد و برق و 4 روز همراه با رگبار باران بوده است.
مدير اين اداره كل در خصوص مخاطره صاعقه و رعد و برق در استان 
همدان گفت: رعد و برق يكى از مخاطرات رايج در دنيا، كشور ما و 
اســتان همدان است. رعد و برق به تخليه بار الكتريكى گفته مى شود 
كه معموالَ همراه با صدا اســت. اين تخليه بار الكتريكى مى تواند به 
صور مختلف از جمله داخل يك توده ابر، يا بين دو توده ابر، بين ابر 
و آسمان بدون ابر، غيره شكل بگيرد. حال اگر تخليه بار الكتريكى بين 

ابر و سطح زمين رخ دهد، بدان صاعقه مى گويند. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى همدان، حسين عابد، 
افزود: هر ســاله اين مخاطره جوى خسارت جانى و مالى فراوانى بر 
جا مى گذارد. تشــخيص اوليه براى رخداد اين پديده وجود ابر كومه 
اى بارا ( كومولونيمبوس) در آسمان است. اين ابر ها داراى ضخامت 
قابل توجه هستند در برخى موارد ضخامت آنها به بيش از 10 كيلومتر 
نيز مى رســد داراى تيرگى قايل توجه است بخش هاى فوقانى آن كه 
خورشيد بدان مى تابد، روشن و سفيد است. اگر شخص در زير و يا 
در كنار اين ابر قرار گيرد ابهت آن قابل مشاهده نيست فقط تيرگى آن 
را مى بيند. بارش اين ابر به صورت رگبارى بود (در فصل سرد رگبار 
برف و در فصل گرم تگــرگ و رگبار باران) و در برخى موارد با باد 

هاى شديد نيز همراه است. 
وى ادامه داد: شــمال غرب ايران، جزء مناطق با فراوانى رخداد باالى 
رعد و برق در كشــور اســت. استان همدان (بررســى موردى اداره 
هواشناســى فرودگاهى همدان) در ارديبهشت 1400 داراى تعداد 20
روز همراه با ابر كومه اى بارا (كومولونيمبوس)، تعداد روز 8 همراه با 

رعد و برق و تعداد 4 روز همراه با رگبار باران بوده است.
البته با كمى توجه و رعايت برخى نكات مى توان از مقدار خسارات مالى 
و جانى اين پديده در امان بود. بهترين راه براى اين منظور؛ جلوگيرى از 
عدم مواجهه رعد و برق اســت كه اطالع از احتمال وقوع آن را مى توان 
در پيش بينى هواشناســى ديد.عابد گفت: قــرار گرفتن در زير و يا كنار 
درخت، تير برق و موانع بلند، قرار نگرفتن در بلندى ها، خود دارى از در 
دست گرفتن اجسام فلزى و رسانا، خروج از ارتفاعات، دامنه ها و نقاط 
مرتفع (بخصوص براى كوهنوردان، گردشگران، دامداران، عشاير و غيره) 

از مواردى است كه به كاهش آسيب كمك مى كند.

1- جلسات ويدئو كنفرانسى استان تحت تاثير قطعى برق قرار گرفته 
است. گويا بى اطالعى مديران از زمان قطعى برق در روز اول قطعى ها 
دليلى بر انتظار آنها  براى برقرارى مجدد برق و ادامه ويدئو كنفرانس 
بوده كه محقق نشده اســت. گفتنى است بى اطالعى مديران از زمان 

اجراى قطعى برق هم در نوع خود قابل تأمل است.
2- رقابت اصالح طلبــان در تعيين داوطلب اصلــى اين جناح آغاز 
شده اســت. گويا با آنكه تصور مى شود داوطلب اصلى اصالح طلبان 
جهانگيرى باشد برخى پزشــكيان را به عنوان داوطلب اصلى معرفى 
كرده اند. گفتنى اســت اين در حالى اســت كــه برخى اصولگرايان، 
الريجانى را داوطلب مورد حمايت اصالحات و اعتدال در انتخابات 

مى دانند.
3- شايعات و اخبار منقول از منابع آگاه درباره ردصالحيت داوطلبان 
با نزديك شــدن به پايان زمان بررســى ردصالحيت ها به اوج خود 
رسيده اســت. گويا رقباى انتخاباتى با اين شيوه به دنبال تأثيرگذارى 
بر نظر شــوراى نگهبان در دقايق پايانى تصميم گيرى هستند. گفتنى 
اســت در صورت صحت اين اخبار تنها دو داوطلب تائيد صالحيت 

خواهند شد!
4- بحث قطعى برق به فضاى انتخابات رياست جمهورى وارد شده 
است. گويا برخى داوطلبان در اين ارتباط اعالم موضع داشته اند. گفتنى 
است رئيسى در اين زمينه دستور بررسى و ورود نهادهاى نظارتى قوه 

قضاييه را هم داده است.
5- تامين برق چراغ هاى راهنمايى به چالش جديد راهنمايى و رانندگى 
و وزارت نيرو تبديل شده است. گويا راهنمايى و رانندگى به وزارت 
نيرو اعالم كرده است اگر برنامه خاموشى دارد بايد جا هايى مثل تقاطع 
ها و بيمارستان ها به صورت پايدار به برق متصل بمانند. گفتنى است با 
قطعى برق حضور فيزيكى پليس در تقاطع ها مطرح شده كه راهنمايى 
و رانندگى از  كمبود نيرو براى اين نوع خدمت رسانى خبر داده است

سردبير محترم روزنامه همدان پيام 
موضوع: انتشار جوابيه 

سالم عليكم 
 احتراماً در راستاى خبر آن روزنامه محترم 
مورخ 1400/2/25 با موضوع: مافياى طالى 
كثيف در همــدان و 1400/2/26 با موضوع: 
فعاليت اپليكيشن جمع آورى پسماند خشك 
از منازل در همدان متوقف شد، به استحضار 
مى رســاند كــه مطالب گفته شــده خالف 
واقعيت مى باشــد، فلذا در راستاى ماده 23 
قانون مطبوعات دســتور فرماييد در اســرع 
وقت نسبت به انتشار جوابيه خير مذكور در 

روزنامه اقدام گردد.
اپليكيشــن بهروب نرم افزارى است كه زير 
پســماند  جمع آورى  پيمانكارى  مجموعــه 
خشك سطح شهر بوده و با توجه به شرايط 
خاص قرارداد مذكور قابل اجرا نمى باشــد 
و به تبع آن اپليكيشــن بهــروب نيز امكان 
فعاليت ندارد. اين نرم افزار فقط گردش مالى 
و فعاليت نرم افزارى انجام مى دهد و مجرى 

نمى باشــد و ســامانه بدون عوامل اجرايى 
معنايى ندارد.

-در ســايت دفن زباله بــا توجه به قوانين و 
دوربين هاى حفاظتى كه وجود دارد هيچگونه 
جمع آورى پســماند خشــك يــا پردازش 
صورت نمى  گيرد. اين اطالعات كذب از كجا 

انتقال داده شده است؟.
-ميزان زبالــه توليدى همدان 350 تن در 
روز مى باشــد نه 500 تــن كه 80 درصد 
زباله تر و 20 درصد زباله خشــك دارد. 
كل زباله قابل بازيافت بــا توجه به آناليز 
در كشــور بين 8 تا 10 درصد مى باشد نه 
35 درصد، كه در فصول مختلف متفاوت 
مــى باشــد، و در آخرين قــرارداد جمع 
آورى پســماند خشك ســطح شهر ميزان 
ســودى كه براى پيمانكار مشخص گرديد 
10 درصد بوده و پيمانكار مى بايست 10

درصد زير قيمت بازار ضايعات را از افراد 
شاغل در اين بخش خريدارى مى نمود كه 
كمكى براى افراد بى بضاعت و شــاغل در 

اين بخش گردد.
-تعداد افراد شــاغل در حــوزه جمع آورى 
ضايعــات بيش از 500 نفــر و 120 گاراژ و 

مغازه فعال مى باشد نه يك نفر مافيا.
-شــهردارى همدان حاضر اســت پسماند 
رايگان تحويل هر شــخص يا شركتى نمايد 
و از 233 ميليارد تومان ســود كه در گزارش 
روزنامه منتشــر گرديده صرف نظر كند و ان 
شخص يا شــركت مديريت پسماند شهر را 

انجام دهد.
-ســليقه و نياز شــهروندان جهت تحويل 
پسماند خشك متنوع مى باشد و كارشناسان 
آموزش شهروندى طى ساليان گذشته در اين 
حوزه نيازهاى شــهروندان را بررسى نموده 
و در نتيجــه طيف وســيعى از نيازها مانند: 
ايستگاه هاى بازيافت، دوره گردها، مغازه دارها، 
نرم افــزار، جمــع آورى كاغــذ در ادارات، 
طرح هاى تعويض پســماند خشك با كتاب 
و اقالم مصرفى خانوار، ... مدنظر شهروندان 
مى باشد فلذا با يك روش نمى توان عملكرد 

مناســبى در اين حوزه داشــت مانند تاكسى 
اينترنتى اســنپ كه شــهروندان از تاكسى و 
آژانــس و اتوبوس و خودرو شــخصى هم 

استفاده مى كنند.
-به اســتناد ماده 1 و 3 آيين نامه ساماندهى 
مشــاغل و اصناف مزاحم شــهرى مصوب 
1396/7/30 محل هاى جمع آورى ضايعات 
جز مشــاغل آلــوده و مزاحم مى باشــند و 
نمى تواننــد در محــدوده شــهرى فعاليت 
نمايند، فلذا دســتگاه هاى ديگر مساعدت و 
همكارى نمايند كه اين بخش به خارج شهر 
انتقال يابد و اين ســازمان مكانى با فضايى 
بالغ بر 10 هكتار بــراى موضوع مذكور در 

نظر گرفته است.
طبق بنــد ب ماده 29 قانون آيين دادرســى 
كيفرى عوامل شهردارى جز ضابطين خاص 
محسوب نمى شــوند جهت اســتحضار از 
تعريف ضابطين خاص دادگسترى كه در متن 

مقاله اشتباه بيان شده است.
* مهدى آزادى 
رئيس سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان 

 تاكنــون  56 هزار نفر در اســتان همدان 
عليه بيمارى كرونا، واكســينه شــده اند و اين 
اتفاق سبب شده تا نخســتين مركز تجميعى 
واكسيناسيون در شهرستان همدان افتتاح شود.

در هميــن خصــوص رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان در حاشــيه افتتاح نخستين 
پايگاه تجميعى واكسيناسيون كرونا شهرستان 
همدان، گفت: يكى از مهمترين دغدغه هاى ما 
در پاندمى كوويد 19 بحث واكسيناسيون ملى 
است و خوشبختانه ما در همدان جزء نخستين 
استان هاى اولى بوديم كه واكسيناسيون را آغاز 

كرديم.
رشــيد حيدرى مقدم تصريح كرد: براساس 
واكسيناســيون،  ملــى  ســند  پروتكل هاى 
همــكاران ما در حوزه ســالمت نخســتين 
اولويت دريافت واكسن بودند كه در استان 
همدان به صورت صددرصدى تمام افرادى 
كــه تمايل و شــرايط دريافت واكســن را 

كرديم. واكسينه  داشتند، 
وى ادامه داد: اولويت دوم تزريق واكسن براى 
افراد سالمند اســت چراكه طبق بررسى هاى 
انجام شده در سراسر كشــور 75 درصد آمار 
مرگ و مير براى افراد باالى 70 ســال بوده به 
همين علت مــا در مرحله اول افراد باالى 80
ســال و االن افراد باالى 70 ســال را واكسينه 

مى كنيم.
قائم مقام وزير بهداشت در همدان با بيان اينكه 
استان همدان جزء سه استانى است كه بيشترين 
جمعيت ســالمند را دارد، مطرح كرد: در حال 
حاضر افراد باالى 70 ســال استان مى توانند با 
ثبت نام در ســامانه salamat.gov.ir براى 
دريافت واكســن اعالم آمادگى كنند و زمان و 
مكان دريافت واكسن براى آنها پيامك مى شود.

وى با اشــاره به وجود 46 مركز واكسيناسيون 
در سراسر استان توضيح داد: اين نخستين مركز 
واكسيناســيون تجميعى استان همدان است و 

تالش مى كنيم تعــداد اين مراكز را به بيش از 
هفت مركز برسانيم. در اين مركز هشت سايت 
وجود دارد و از ســاعت 7:30 دقيقه تا 19:30

دقيقه فعال است.
وى بيان كرد: ما ظرفيت واكسيناسيون روزانه 
5000 نفــر را در اســتان داريم و تا ديروز 56
هزار نفر در اســتان همدان واكســينه شدند 
همچنين به علت اينكه ما يكى از پايلوت هاى 
فاز ســوم تحقيقاتى واكســن كرونا انســتيتو 
پاستور در ايران بوديم تعداد 3000 نفر هم در 

آن طرح واكسن دريافت كردند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا در پايان 
خاطرنشان كرد: واكسيناســيون بيماران زمينه 
اى بــراى ما اولويت دارند بنابراين اين افراد با 
دريافت نامه اى از پزشك خود مى توانند براى 

دريافت واكسن اقدام كنند.
معاون امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
اين ســيناى همدان نيز گفــت: روند ثبت نام 

واكسيناســيون بــه صورت هوشــمند انجام 
مى شود و افراد بايد با نوبت دهى قبلى به مراكز 

مراجعه كنند.
منوچهــر كرمى اظهــار كرد: واكسيناســيون 
همگانى در اســتان همدان همزمان با سراسر 
كشــور براساس سند ملى در حال انجام است 
و مــا تاكنون گروه هاى بهداشــت و درمان و 
بيماران در معرض خطر مانند افرادى كه پيوند 
عضو انجام دادند و يا بيمارى خاص دارند را 

واكسينه كرديم.
وى با بيان اينكه در حال حاضر واكسيناسيون 
گروه هــاى ســنى بــاالى 70 ســال را انجام 
مى دهيم، تصريح كرد: واكسيناسيون گروه سنى 
باالى 80 سال را از ارديبهشت ماه آغاز كرديم 
و از ابتداى هفته جارى نيز واكسيناسيون افراد 

باالى 70 سال را انجام مى دهيم.
كرمى ادامــه داد: واكسيناســيون در مراكز 
روســتايى از طريــق مراكز ارائــه خدمات 

ســالمت جامع روســتايى انجام مى شود و 
در شــهرها نيــز 46 مركز ايجــاد كرديم تا 
شــهروندان دسترســى بهترى به اين مراكز 
داشــته باشــند و امــروز نخســتين مركز 
تجميعــى واكسيناســيون را در شهرســتان 

همدان بهره بردارى كرديم.
معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سينا در رابطه با استقبال مردم از واكسيناسيون 
عمومى، بيان كرد: خوشــبختانه اســتقبال از 
واكسيناســيون در اســتان همدان خوب بوده 
و ما به زودى مى توانيــم روزانه 5000 نفر را 

واكسينه كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: تمــام فرآيند ثبت نام به 
صــورت الكترونيكى و بــا نوبت دهى قبلى 
انجام مى شــود و پس از ثبت نام در سامانه به 
طور خودكار، متناســب با ظرفيت اعالم شده 
براى افراد پيامكى ارســال مى شــود تا براى 

واكسيناسيون مراجعه كنند.

روزانه 5000 همدانى واكسينه مى شوند
■ افتتاح نخستين پايگاه تجميعى واكسيناسيون 

توضيحات سازمان پسماند به يك گزارش

 مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان 
همدان معتقد است عمليات بيت المقدس و 
آزادسازى خرمشهر بر پايه اصل دفاع مقدس 
بود كه برگرفته از آيات قرآن كريم و ســيره 

ائمه(ع) است.
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان، محمد پورداود در آيين بزرگداشت 
ســالروز حماسه فتح خرمشــهر اظهار كرد: 
مكاتب مختلف بــا توجه به ديدگاهى كه در 
مورد انســان دارند، ديدگاه آنان درباره جنگ 

نيز متفاوت است.
محمد پورداود با اشــاره بــه اين كه مكاتب 
فلســفى غرب دو ديدگاه بسيار خوشبينانه و 
بسيار بدبينانه نســبت به جنگ دارند، افزود: 
اســالم نه خوش بينى مفرط ايدئاليست ها را 
دارد و نه بدبينى رئاليســت ها، بلكه جنگ را 

محكوم مى كند و بــزرگ ترين عامل جنگ 
يعنى زياده خواهى بشر را نكوهش مى نمايد 
و ليكن قائــل به دفاع در مقابــل متجاوزان 

است.
  وى تصريــح كرد: از آنجا كه اســالم دينى 
اجتماعى اســت و غايت آن تشكيل جامعه و 
اصالح جهان اســت، نمى تواند قانون جهاد 
نداشته باشد و در اين آيين الهى انسان اساس 
روابــط اســت و جنگ اصل نيســت اما در 

مقاطعى اجتناب ناپذير است.
  مديــركل آموزش و پرورش اســتان با بيان 
اين كه در قرآن كريم آيــات فراوانى درباره 
جهاد در راه خدا آمده اســت، خاطرنشــان 
كرد: جنگ در اســالم دفاعى است و حركتى 
تجاوزكارانه و تعدى گرانه نيســت و موازين 
آن به گونه اى است كه آن را به شرايط ويژه 

اى مشــروط مى كند كه 
ثابــت مى شــود بينش 
اساس  را  جنگ  اسالمى 
نمى داند، اما در شرايطى 
مانند حملــه رژيم بعثى 
عــراق كه بــا همكارى 
نظام ســلطه و ايادى آن 

صورت گرفت،  اتفاقا دفاع اساس است.
  پورداود افزود: اگر به سيره عملى حضرت 
رسول(ص) نگاه كنيم، تبلور الهى در غزوات 
ايشان آشكار است و در جنگ هاى حضرت 
اميرالمومنين (ع) نيز همين گونه  بوده است.

  وى دفاع مقــدس را برگرفته از آيات قرآن 
و سيره ائمه هداه عليهم السالم اجمعين ذكر 
كرد و گفت:  چون دشمن به ميهن ما تعدى 
كرد، دفاع به عنوان يك اصل اساســى مورد 

توجه قــرار گرفت و اگر در 
عمليات بيت المقدس  سوم 
مرحله  در 4  خــرداد 1361 
خرمشــهر آزاد مــى شــود 
و معمــار كبيــر انقالب مى 
خدا  را  فرمايند:"خرمشــهر 
آزاد كرد" ناظر به همين دفاع 

است.
انهدام  عمليــات  اين  هدف 
حداقل 2 لشــگر از نيروهاى 
ارتش عــراق، بازپس گيرى 
5400 كيلومتر مربــع از خاك ايران از جمله 
شهر هاى خرمشــهر، هويزه و پادگان حميد 
در اســتان خوزســتان بود و خــارج نمودن 
شــهر هاى اهواز، حميديه و سوســنگرد از 
برد توپخانه عراق بود و البته اهدافى ديگرى 
نظير تأميــن مرز، تهديد بصــره، تداوم رزم 
عليه ارتش عراق و كاهش توان سازى عراق 
نيز دنبال مى شــد  كــه در اين عمليات مهم 

رزمندگان اسالم بدان دست يافتند.

آزادى خرمشهر بر پايه اصل دفاع مقدس بود

همدان پیام در کنار شامست!

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/

معاون وزير بهداشت :
■ واكسيناسيون 
زير 60 ساله ها با واكسن ايرانى

■ معاون درمان وزارت 
بهداشت روز گذشته از  ادامه 
واكسيناسيون سنين پايين تر 
از 60 سال با واكسن هاى توليد 
داخل خبر داد 
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پرداخت 14 ميليارد تومان وام اشتغال
 به مددجويان

 رزن-خبرنــگار همــدان پيام-رئيس كميته امــداد حضرت امام 
خمينى(ره) شهرســتان رزن و درگزين از پرداخت 14 ميليارد تومان 
وام اشــتغال به مددجويان كميته امداد رزن و درگزين در سال گذشته 

خبر داد.
سيد حسن نعمتى گفت: يكى از اهداف اصلى اين نهاد، ايجاد اشتغال 

توليد محور  جهت خودكفا كردن خانواده هاى تحت حمايت است.
وى با اشاره به اينكه تسهيالت اشــتغال اين نهاد در قالب طرح هاى 
كارانگيــزى، خودكفايى، توان افزايى و كارفرمايى به مددجويان تحت 
حمايت اين نهاد پرداخت مى شود، افزود: در سال گذشته با پرداخت 
تســهيالت خودكفايى به مددجويان، 142 نفر از خانواده هاى تحت 
حمايــت به مرحله خودكفايى رســيده و از چرخه حمايتى اين نهاد 

خارج شدند.
نعمتى به نقش مؤثر خيرين و نيكوكاران در تأمين نيازهاى اساســى 
خانواده هــاى نيازمند كميته اشــاره كرد و گفت: مردم نوع دوســت 
مى توانند با افتتاح حســاب و سپرده گذارى در صندوق امداد واليت، 
بستر مناسبى جهت ارائه تسهيالت هدفمند و اثربخش در راستاى رفع 

مسائل و مشكالت نيازمندان فراهم نمايند. 
وى همچنين ادامه داد: در ســال گذشــته با مبلــغ 14 ميليارد تومان 
360 مورد وام اشــتغال و خودكفايى براى مددجويان شهرستان رزن 
و درگزين اجرا شد كه 1 ميليارد و 100 ميليون تومان از منابع امدادى 

و 12 ميليارد و 900 ميليون تومان از منابع بانكى پرداخت شده است.
وى افــزود: از 360 مــورد وام پرداختى، 67 مورد در شــهر و 293
مورد در روستا ايجاد اشــتغال كرده است. 37 درصد وام ها به بانوان 
تحت حمايت پرداخت شــده كه در زمينه هاى خدمات، صنايع دستى، 
كشاورزى، دامدارى و مشــاغل خانگى اجراشده و بيشترين فرصت 

شغلى ايجادشده درزمينه دامدارى و خياطى بوده است.

آغاز عمليات ايجاد سرپوش براى كانال 
محله پشت ناسيونال مالير

 شــهردار مالير از آغاز عمليات ايجاد ســرپوش براى كانال محله 
پشت ناسيونال مالير و مرحله كف سازى خبر داد.

حســين بابايى به آغاز كار پروژه تكميل ســرپوش كانال محله پشت 
ناسيونال مالير اشاره و اظهار كرد: بيش از يك ماه است كه پيمانكار، 
كار خود را آغاز كرده و تاكنون خاك بردارى و لجن بردارى 200 متر 

ابتداى انجام شده و در مرحله كف سازى كانال است.
وى گفت: كف كانال نياز به اصالح و بازســازى دارد و پس از آن بايد 
ديوارچينى انجام و سرپوش ايجاد شود و با توجه به اعتبارات شهردارى، 
فعًال بخشى از كانال كه در منطقه بافت مسكونى قرار گرفته را تكميل 
مى كنيم و در صورت تأمين اعتبار براى ايجاد سرپوش ادامه كانال كه به 
اراضى كشاورزى مى رسد، اقدام خواهيم كرد. بابايى يادآور شد: برآورد 
شــهردارى براى تكميل پروژه سرپوش كانال پشت ناسيونال، آسفالت 
كوچه ها و جدول كشى آنها 15 ميليارد تومان است و شهردارى تاكنون 
يك ميليارد تومان به منظور جدول كشى و آسفالت يكى از كوچه ها و 

نيز خريد بلوك ها هزينه كرده است. 
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير،كانال محله پشت ناسيونال 
مالير پس از گذشت بيش از 30 سال و گرفتن جان دو كودك به علت 
ســقوط در آن، پوشيده نشده و مشكالت بسيارى از جمله بوى تعفن 
ناشــى از انباشت زباله در كانال، جمع شدن حشرات، آبگرفتگى مغازه 
ها و خانه هاى اطراف و نيز سقوط چند ماشين سوارى و بارى را براى 

اهالى اين محله به وجود آورده است.

 باوجود همه گيرى كرونا و ضرور و زيان هايى كه به همه كســب 
و كارها وارد كرد همه مردم چه از نظر روحى و چه از نظر جســمى 
دچار مشكل شدند ولى در اين وانفسا كسبه از همه اقشار جامعه بيشتر 
ضرر ديدند. حدود يك ســال اول بــا تبليغ ها و اخبارى كه از صدا و 
سيما و رسانه ها پخش مى شــد و مردم را تشويق مى كردند كه براى 
ســالمتى خود هم كه شــده  به بازار نيايند.يك ماه عيد را هم هر چه 
توانستيم بفروشيم صرف بدهى سال قبل و يك ماه تعطيلى بعد از عيد 
شــد و ديگر آه در بساط نداريم و حاال كه بعد از دو ماه مى خواهيم 
به ســر كار برويم با قطع برق حتى نمى توانيم كركره ها را براى كسب 

روزى حالل باال بزنيم.
*محمدى، يكى از كسبه هاى تهيه غذا 

 ما ســاكن مسكن مهر پشت انديشه هستيم كه همه مردم به آنجا 
جزيره مى گويند. واقعاً وقتى از دور هم نگاه مى كنى انگار از شهر جدا 
شــده و اصًال به چشم هيچ مسئولى نمى آيد، به خاطر دورى از مركز 
شهر و رفت و آمد سخت، اگر مردم عصرها بخواهند از آب و هواى 
بهارى لذت ببرند دريغ از يك فضاى سبز كه بروند و ساعتى را آنجا 
بگذرانند. در حالى كه آنجا پر از زمين هاى خالى است و خيلى راحت 
مى توان از آن استفاده كرد. چند بارى هم ساكنين به شهردارى، مسكن 
و شهرسازى، شوراى شهر و... مراجعه كرده اند ولى آنها مى گويند آنجا 
در شــهردارى ثبت نشده و بهانه هاى ديگر مياورند. پس اگر اينگونه 

است چرا اين محل را براى آن همه خانوار ساخته اند.
*يكى از ساكنين شهرك مدنى 

 فصل ثبت نام كالس اولى هاست و خانوارها در تكاپوى سنجش و 
واكسن و ثبت نام هستند واقعاً والدين دانش آموزان تقاضا داريم كه به 
هر صورت كه شده امسال مدارس باز شود تا بچه ها به مدرسه بروند 
چون اولياء و فضاى مجازى هر كارى هم بكنند نمى توانند مثل معلم 

و مدرسه براى دانش آموزان مثمر ثمر  و مفيد باشند. 
* قائم پناه

از ميراث بانان درگزين تجليل شد
 درگزين ـ يوسف امينى 
ـ خبرنگارهمــدان پيــام- 
به مناســبت هفتــه ميراث 
و  گردشــگرى  و  فرهنگى 
روز مــوزه از ميراث بانان 
شهرســتان درگزين تجليل 

شد.
شهرســتان   فرمانــدار   
درگزين با تبريك روز سوم 
تاريخى  روز  گفت:  خرداد 

آزادى خرمشــهر عزيز كه حاصل رشادت ، شــهادت ، غيرت و از 
خودگذشتگى دالور مردان ايران زمين است در تاريخ ايران به نشانه 
وطن دوســتى و وطن خواهى و حرمت گذاستن به خاك ايران ثبت 

شد
على اصغر ناظرى پور حفظ آثار باســتانى را مهم دانســت و افزود: 
همه ما دغدغه حفظ آثار باستانى را بايد داشته باشيم و با تعصبات و 
عالئق همه بايد در اين زمينه دلسوزى كنيم و همچنان فضاى موجود 

را براى آيندگان حفظ كنيم
 وى افــزود: نام درگزين نيز برگرفته از تاريخ ارزشــمند و كهن و 
بزرگ اســت كه نشــان از اصالت فرهنگى و باســتانى دارد و مايه 

افتخار است.
 وى اظهــار كــرد: در بحــث صنايــع دســتى بــا احــداث ســايت 5

هكتــارى نمايشــگاهى شــاهد اتفاقــات مهمــى خواهيــم بــود چــرا 
كــه درگزيــن در عرصــه فــرش و گليــم بافــى ، نمــد مالــى ، قــاب 
ــى را در  ــراث گرانبهاي ــا مي ــاير هنره ــاكارى ، و س ــس ، مين عك
خــود جــاى داده اســت كــه بايــد بــه آنهــا پــرو بــال داد تــا بيشــتر 

معرفــى و وارد بــازار شــود.
علــى اصغر ناطرى پور پيشــنهاد ســاخت فيلم مســتند كه معرف 
شهرســتان درگزين اســت را داد و گفت: براى ســاخت اين كار 
ارزشــمند  از لحاظ منابــع مالى حمايت خواهد شــدو بخصوص 
كه شهرســتان با دارا بودن غار آبى و شــهر زير زمينى وسمق اماكن 

زيارتى و سياحتى ميتواند حرفى براى گفتن داشته باشد.
رئيس ميراث فرهنگى و گردشــگرى درگزين و رزن نيز از حاميان 
ميراث منطقه تشــكر كرد و گفت: در صدد هســتيم غار آبى وسمق 
را احيا كنيم كه از لحاظ گردشــگرى از غار عليصدر به مراتب بهتر 

خواهد بود.
شــهروز كهيايى ادامه داد: شــهر زير زمينى 4500 ساله وسمق نيز 
كه اعتبارات آن مشــخص شده اســت تا با احيا آن يكى مراكز مهم 
گردشــگرى استان را ايجاد كنيم و مســجد شوند ، قلعه كاج ، قلعه 
ســايان ، خانه اربابى شاهنجرين كه در مجموع با ساير مراكز 12 اثر 

باستانى است در تالش هستيم تا به ثبت ملى برسانيم.
شــايان ذكر اســت در پايــان از آقايــان احمد صالحــى، مهدى 
رضايــى، رضا حيدرى، محمــد رحيمى، احمــد بيگدلى،صفرعلى 
پيرعلى،فتحعلــى حيدرى، حســين عطايى، اسدا...رســتمى، على 
طاهرى خلوص، اســماعيل مرادى و يوسف امينى به عنوان ميراث 

بانان شهرستان درگزين با اهدا لوح تجليل شد.

پيشرفت 13 درصدى عمليات اجرايى
 سد گرين نهاوند

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان از پيشرفت 13 درصدى 
عمليات اجرايى سد "گرين" نهاوند خبر داد.

 منصور ســتوده با اشاره به تملك 48 هكتار از اراضى سد گرين نهاوند 
گفت: اين ميزان تملك مربوط بــه اراضى منابع طبيعى و همچنين آزاد 

سازى معدن است.
وى افــزود: اعتبار 172 ميليارد تومانى طــرح از محل ماده 56 در طول 

ســه سال و به صورت هر شــش ماه از طريق بانك كشاورزى به طرح 
اختصاص خواهد يافت و با توجه به اخذ اعتبار پيشــرفت طرح سريعتر 

خواهد بود.
ستوده گفت: از اســفندماه سال 99 تاكنون هم مبلغ 23 ميليارد تومان از 

طريق بانك كشاورزى پرداخت شده است.
وى افــزود: اكنون عمليات بتن ريزى، كالــورت، گالرى، خاكبردارى و 

حمل ناحيه لغزشى جناح چپ مخزن سد در حال انجام است.
وى تصريح كرد: حجم مخــزن 10 ميليون متر مكعبى با حجم تنظيمى 
22.1 ميليون مترمكعب آب شــرب و صنعت است و همينطور سيستم 

انحــراف كه در طرح قبل تونلى به طول تقريبى يك كيلومتر بود، اما در 
طرح جديد سيســتم انحراف كالورت بتنى به طول تقريبى 335 كيلومتر 

است.
ســتوده بيان كرد: هدف از احداث اين سد تامين آب شرب شهر نهاوند 
و روســتا هاى تابعه، تامين آب كشاورزى حقابه هاى موجود اين شهر و 

روستا هاى اطراف و همچنين تامين آب مورد نياز كشاورزان است.
وى در پايان خاطر نشــان كرد: تامين نياز هاى زيست محيطى، افزايش 
توليد انرژى برق آبى نيروگاه گاماسياب به ميزان 35 گيگاوات ساعت در 

سال از ديگر اهداف احداث اين سد است.

پيام- همدان  كوهى-خبرنگار  اسدآباد-جواد 
اهالى روســتاى هدف گردشگرى ملحمدره 
بعد از انتشار اخبار حضور وزير ارتباطات در 
مالير،اقدام به نشر پيام هايى در فضاى مجازى 
مبنى بر درخواست از او براى حضور در اين 
روستا و بررسى مشــكالت حوزه ارتباطات 
را داشتند. مشــكل آنتن دهى موبايل و عدم 
دسترســى به اينترنت يك مشكل اساسى در 
اكثر روستاهاى اســدآباد است نيازمند تدبير 
جدى مســئوالن مخابرات اســت تا شــاهد 
گرايش و ماندگارى بيشــتر مــردم به ويژه 

جوانان در روستاهايشان باشيم.
روســتاى ملحمدره كه از سال 1385 عنوان 
گردشــگرى را يدك ميكشــد اكنون بعد از 
گذشت 15 سال در انتظار دلسوزى در حوزه 

ارتباطات است.
به گفته يكــى از مديران خانــه هاى بوم 
تلفن  اينترنــت  روســتا،نبود  ايــن  گردى 

همراه و آنتن دهى نا مناســب باعث كاهش 
ماندگارى گردشــگران شده و اندك حضور 
مهمانان بومى نيز كاهش يافته و اين موضوع 
نيازمنــد توجه جــدى مســئولين را دارد. 
روستاى ملحمدره با ساختار پلكانى خود در 
بين گردشــگران از آن به اسم ماسوله غرب 
ياد ميكنند و در سال هاى اخير احداث خانه 
هاى بوم گردى در اين منطقه گســترش پيدا 
كرده اما با وضع ارتباطى نا مناسب در آينده 

نزديك بايد منتظر تعطيلى اين مراكز باشيم.
بايد مسئوالن استان و شهرستان براى حضور 
وزيــر در ملحمدره برنامــه ريزى مى كردند 
چون با توجــه به فاصله روســتاها تا مركز 
شهرستان متاســفانه مردم اين مناطق مجبور 

هستند براى انجام كوچك ترين كار اينترنتى 
به مركز شهرستان بيايند.

 دكل BTS در منطقــه كليايى به 
آنالين  بصورت  ارتباطات  وزير  دستور 

افتتاح شد 
در مــدت باقى مانده از عمر دولت همچنان 
بايد منتظر عدم توجه به شهرســتان اسدآباد 
باشــيم.در شــرايط فعلى زمان آن رسيده تا 
آســتين ها را باال زده و حاال كــه خبرى از 

مسافران و گردشــگران نيست، فكرى براى 
آماده سازى زيرساخت هاى روستاهاى هدف 
گردشگرى كنيم. با توجه به عصر ارتباطات 
و دهكــده جهانى و لزوم توســعه اينترنت 
در تمام روســتاهاى شهرستان كه با پوشش 
سراسرى اينترنت به كار و حرفه كشاورزان 
و بازاريان رونق بخشــيد و گردشگرى هم 
متضرر  اينترنــت  پوشــش  عدم  درصورت 

خواهد شد.

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام-مدير شــبكه 
بهداشت و درمان شهرســتان نهاوند از تداوم 
واكسيناسيون بر عليه بيمارى كرونا با توجه به 
رده بندى سنى و راه اندازى مركز واكسيناسيون 

خودرويى در اين شهرستان خبر داد.
ســيامك دانشــور گفت: تزريق واكسن كرونا 
در شهرســتان براب گروه هاى هدف در مراكز 
منتخب ادامه دارد و تاكنون بيش از 40 درصد 
افراد باالى 75 ســال در شهرســتان واكســن 

دريافت كرده اند.
وى اظهار داشت: ليست مراكز خدمات جامع 
سالمت در شهرستان كه اقدام به تزريق واكسن 
كوويد 19 مى كنند شامل مراكز فيروزان، گيان، 

برزول، شهرك، رزينى  و شعبان هستند.
دانشــور افزود: همچنين مراكز شــهرى شهيد 
طالبيــان، شــهيد حيــدرى و مركــز منتخب 
واكسيناسيون واقع در ساختمان قديم بخشدارى 

مركزى در خدمت شــهروندان بــراى تزريق 
واكسن كرونا است.

رئيس مركز بهداشت و درمان نهاوند بيان كرد: 
به منظور رفاه حال شهروندان و تسريع در انجام 
واكسيناسيون، مركز واكسيناسيون كوويد 19 به 

شيوه خودرويى در استاديوم ورزشى عليمراديان 
راه اندازى شد.

وى ادامــه داد: اين مركز كــه اولين و در حال 
حاضر تنها مركز واكسيناسيون خودرويى استان 
همدان مى باشــد همه روزه از ســاعت 15 تا 

19 عصر پذيراى شهروندان عزيز خواهد بود. 
دانشــور گفت: در حال حاضر واكسيناســيون 
گروهاى سنى باالى 75 سال در دستور كار مى 
باشد و اين عزيزان مى توانند با خودرو به اين 

مركز مراجعه نمايند.
 وى افزود: همشــهريان محترم پس از دريافت 
واكســن، پروتكل هاى بهداشــتى را همچنان 

رعايت كنند.
رئيس شبكه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: 
افرادى كه بر اســاس رده ســنى نوبت تزريق 
واكســن دارند مى توانند با مراجعه به سايت 
selamat.gov.ir ثبــت نام نموده و منتظر 

تماس مراقبين سالمت باشند.
وى بيان كرد: همشهريان عزيز ضمن رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى از مراجعه زود هنگام 
بــه مراكز خدمات جامع ســالمت خوددارى 

فرمايند.

 مردم مالير به ياد روز ســوم خــرداد به پويش 
سراسرى "حماسه"خرداد پيوستند.

سوم خرداد يكى از روزهاى بزرگ در تاريخ انقالب 
اســالمى ايران و در دوران جنگ تحميلى است كه 
رزمندگان اسالم با تفكر ناب انقالبى توانستند خونين 

شهر را آزاد كنند.
مــردم مالير به ياد ايــن روز با نگارش جمالتى  به 
ياد پيروزى بزرگ ســوم خرداد و عمليات الى بيت 

المقدس ياد و خاطره شهيدان را گرامى داشتند.
نخســتين جمله اى كه هر كس از روز سوم خرداد 
دارد اين اســت جمله معروف امام راحل(ره) است 
كه "خرمشهر را خدا آزاد كرد" و قطعا با تئورى هاى 
نظامى ايرانيان توانايى آزادى خرمشهر را نداشتند اما 

به يارى خدا و تفكر رزمندگان خرمشهر آزادشد.
حضور در ميدان؛ ايثار و گذشــت رزمندگان، نمود 
مديريت جهادى، اراده ملت، مديريت و تفكر انقالبى 
و مردمى از مهمترين مســائلى ست كه مردم مالير 

درباره آزاد سازى خرمشهر از آن ياد مى كنند.
در اين بين نقش شــهدا و شهيد بزرگ محمدجهان 
آرا نيز هيچگاه از يــاد مردم نمى رود كه جان خود 
را فدا كردند تا دشــمن حتى يك وجب از خا ايران 

را اشغال نكند.
در واقع آزادى سازى خرمشهر رقم نمى خورد مگر 
با تفكر ناب انقالبى كه رزمندگان اســالم داشتند و 
تانســتند از برهه اى سخت با سرافرازى عبور كنند 
و قطعا كليد حل مشــكالت امروز كشور نيز همين 

تفكر است.

 فتح خرمشهر نقطه طاليى تاريخ انقالب 
اسالمى است

22 عنــوان برنامه كلى همراه با 500 برنامه فرعى به 
مناسبت حماسه آزادســازى خرمشهر در شهرستان 

نهاوند برگزارشد.
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند هم گفت: اگرچه امسال 
به علت شــيوع كرونا، امكان برگزارى برنامه هاى با 
اجتمــاع باال وجود ندارد امــا 22 عنوان برنامه كلى 
همراه بــا 500 برنامه فرعى براى بزرگداشــت اين 
حماسه فراموش نشــدنى و عمليات غرورآفرين با 
رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله فيزيكى در 

سراسر شهرستان اجرا مى شود.
على مختارى روزگذشــته در جمــع خبرنگاران به 
مناســبت سالروز آزادســازى خرمشهر، وى مطرح 
كرد: فضاسازى 170 پايگاه مقاومت بسيج و ادارات 
متناسب با اين ايام، اطالع رسانى اين مناسبت در 140

كانال در شبكه هاى اجتماعى و مجازى شهرستان، 
برگــزارى رژه خودرويــى و موتــورى با حضور 
نيروهاى نظامى و انتظامى، غبارروبى و عطرافشانى 
در گلزار شهداى 100 روســتاى شهرستان، راويى 
گويى و خاطره گويى با برگزارى 100 نشســت در 
سطح پايگاه مقاومت بسيج، سركشى از 35 خانواده 
شهدا، جانبازان و ايثارگران، برگزارى يادواره شهدا، 
برگزارى مسابقات فرهنگى عصرى با شهدا و عصر 
شــعر و نشست هاى بصيرتى، مسابقات فرهنگى و 
كتابخوانى از جمله برنامه هايى اســت كه در سطح 

شهرستان نهاوند برگزار مى شود.

وى در ادامه بــا بيان اينكه ســوم خردادماه يادآور 
رشــادت ها، رادمردى ها و جانفشانى هاى مردانى 
است كه با سالح ايمان، عزت و خودباورى در برابر 
تماميت خواهى و ستمگرى اســتكبار و مرتجعان 
منطقه ايســتادند، اظهار كرد: حفاظــت از مرزهاى 
ايران اسالمى و تماميت ارضى اين سرزمين مديون 
ازخودگذشــتگى فرزندان پاك ســيرتى است كه با 
تمام هســتى خود در برابر دشمنان و زياده خواهى 
اربابانشان قد علم كردند و پرچم افتخار و غرور ملى 

را در جهان به اهتزاز درآوردند.
مختارى  با اشــاره به اينكه انقالب اسالمى ايران به 
الگويــى براى نهضت هــاى آزادى بخش جهان و 
جبهه مقاومت در كشــورهاى اسالمى تبديل شده 
است، افزود: خرمشــهر در دوران هشت سال دفاع 

مقدس منطقه حســاس و اســتراتژيك ايران بود و 
شرايط خاصى داشت كه پس از 575 روز اشغال از 
دست ارتش رژيم بعث عراق بازپس گرفته شد. فتح 
خرمشهر در سال 1361 و در عمليات بيت المقدس 

انجام شد و بنا به فرموده امام خمينى(ره) فتح ارزش 
هاى اسالمى بود.

فرمانده سپاه ناحيه نهاوند با اشاره به اينكه عمليات 
غرورآفرين بيت المقدس مايه افتخار هر ايرانى است 
به طوريكه 25 روز طول كشــيد و از 10 ارديبهشت 
ماه تا سوم خردادماه 1361 ادامه داشت، اضافه كرد: 
اين عمليات گسترده و پيچيده در چهار مرحله انجام 
شد و هماهنگى بين سپاه و ارتش و تقسيم كار بين 
نيروهاى مسلح ايران در آن به طور چشمگير وجود 

داشت.
 پايگاه مقاومت بسيج در بهار افتتاح شد

به مناسبت گراميداشت سوم خرداد پايگاه مقاومت 
شهيد سادات برادران و حضرت زهرا(س) خواهران 

مسجد مسكن مهر شهرستان بهار افتتاح شد.
 به گزار ش روابط عمومى فرماندارى 
شهرستان بهار اين پايگاه در ساختمان 
به مساحت 60 مترمربع و با اعتبارى 
بالــغ بر 100 ميليــون تومان از محل 
اعتبارات خيرين و ســپاه ناحيه بهار 

ساخته و تجهيز شده است.
همچنين مراســم گراميداشــت سوم 
خرداد و نيز يادواره شــهيد شاخص 
شهرســتان بهار "شــهيد پرسيان " با 
بهار،فرماندار  جمعــه  امــام  حضور 
،جمعى از مســئولين شهرســتان و 
خانواده معظم شــهدا در محل گلزار 
شهداى روستاى حســام آباد برگزار 

شد .
(شــهيد صفرعلى پرسيان)شهيد شاخص شهرستان 
بهار) در آبان ماه 1342 در روستاى حسام اباد متولد 
و بــا حضور در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل ، در 
دى مــاه 1365 در جزيره ام الرصاص  به مقام رفيع 

شهادت نائل شد.
فرماندار شهرســتان بهــار در اين مراســم ضمن 
گراميداشت سوم خرداد افزود:اقتدار و امنيت كشور 
ما مرهون خون شهيدان 8 سال دفاع مقدس ميباشد 
و به بركت  خون پاك اين عزيزان كشور ما هميشه 

سربلند است .
احسان قنبرى كه از همرزمان شهيد پرسيان در دوران 
دفاع مقدس ميباشــد به بيان خاطره  گويى از ايثار 
و رشادتهاى اين شــهيد واالقام پرداختند و افزودند 
: شهيد پرســيان يكى از رزمندگان خاص ،شجاع و 
اســوه  اخالق و اخالص بودند و همچون مالئك 
در جمع رزمندگان اسالم، باالترين انگيزه و الگوى 

ايمان،شجاعت و شهادت طلبى برا اين عزيزان بود.
شاين ذكر اســت،در پايان اين مراســم مزار مطهر 

شهداى روستا عطر افشانى و گلباران شد.
همچنين مراسم گراميداشت سوم خرداد سالروز آزاد 
سازى خرمشهر در محل سپاه ناحيه بهار برگزار شد.

در اين مراسم ابتدا مهدى هندى فرمانده سپاه ناحيه 
بهار به ســالروز آزاد سازى خرمشــهر اشاره كرد و 
گفت: در دوران دفاع مقدس اشــغال و آزاد سازى 
خرمشهر مسئله مهمى اســت كه با ايستادگى ملت 

قهرمان آزاد شد. 
در ادامه فرماندار گفت: ايســتادگى ملت در 8 سال 
جنگ تحميلى درس بزرگى به دنيا داد و امروز نيز به 
بركت همان ايستادگى دشمن نميتواند جنگ نظامى با 

ايران اسالمى داشته باشد.
قنبرى ادامه داد: به ايثار و رشادتهاى رزمندگان در 8
سال دفاع مقدس اشاره كرد و افزود: يكى از يادگارى 
هاى بجا مانده از جنگ تحميلى سالروز حماسه فتح 
خرمشــهر بوده اســت، كه با گراميداشت روز سوم 
خرداد رشــادت ها و ايثارگرى  رزمندگان در جامعه 

تبيين  شود.

نبود زيرساخت مخابراتى در روستاها

اينترنت آرزوى اهالى ترخين آباد 
و ملحمدره است

راه اندازى مركز خودرويى واكسيناسيون كرونا در نهاوند

پيوستن ماليرى ها 
به پويش حماسه خرداد

 بايد مسئوالن استان 
و شهرستان براى حضور وزير 
در ملحمدره برنامه ريزى مى 

كردند چون با توجه به فاصله روستاها 
تا مركز شهرستان متاسفانه مردم اين 

مناطق مجبور هستند براى انجام 
كوچك ترين كار اينترنتى به 

مركز شهرستان بيايند.
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انصراف بيش از 30 كانديداى شوراى شهر در همدان
اعالم اسامى نهايى 17 خرداد

 معاون سياسى اجتماعى فرماندار 
همدان از انصراف بيش از 30 نفر از 
كانديداهاى انتخابات شــوراى شهر 
خبــر داد و گفت كه اســامى نهايى 
كانديداها 17 خردادماه اعالم مى شود.
فاطمه حبيبى در گفت وگو با فارس 
با بيان اينكه اسامى نهايى كانديداهاى 
شوراى شــهر و روستا 17 خردادماه 

اعالم مى شود اظهار كرد: داوطلبان انتخابات شوراى شهر و روستا تنها تا 
15 خرداد ماه فرصت اعتراض به رد صالحيت دارند.

وى با بيان اينكه هر تبليغى از سوى كانديداها چه در فضاى حقيقى و 
چه در مجازى تخلف است گفت: با توجه به اينكه بسيارى از كانديداها 
از روزهاى گذشته در فضاى مجازى و حقيقى تبليغات داشتند، عملكرد 
آنها رصد و پيگيرى خواهد شــد. معاون سياســى  اجتماعى فرماندار 
همدان با بيان اينكه تاكنون 20 پرونده تخلف كانديداها به دست هيات 
نظارت رســيده است گفت: نامزدها انتخاباتى بايد سعى كنند تبليغات 

را در چارچوب پيش بينى شده داشته باشند تا تخلفى مرتكب نشوند.
وى با بيان اينكه تعداد انصرافى داوطلبان شــوراى شهر و روستا رو به 
افزايش است گفت: تاكنون بيش از 30 نفر از داوطلبان انتخابات شوراى 

شهر و روستا انصراف داده اند.

10 داوطلب انتخابات شوراهاى اسالمى 
در نهاوند رد يا انصراف دادند

 آمار كلى احراز صالحيت كانديداى ششمين دوره شوراهاى اسالمى 
شهرستان نهاوند توسط هيئت اجرايى و نظارت اعالم شد كه در مجموع 

10 نفر رد و انصراف داده اند.
رئيس هيأت نظارت شهرستان نهاوند اظهار كرد: در شهر نهاوند 56 نفر 
تاييد صالحيت شدند و 2 نفر رد صالحيت و 1 نفر انصراف داده است.
حجت االسالم حسين گروســى گفت: در شهر فيروزان 12 نفر تاييد 

صالحيت شدند و هيچ رد صالحيت يا انصرافى نداشته ايم.
وى به شهر برزول اشاره كرد و اظهار داشت: در اين شهر 10 نفر تاييد 

صالحيت و 3 نفر رد صالحيت و هيچ انصرافى نداشته است.
وى به چهارمين شهرشهرستان اشاره كرد و بيان كرد: در شهر گيان 10 
نفر تاييد صالحيت شدند و 3 نفر رد صالحيت و 1 نفر انصرافى داشته 
است. گروسى ادامه داد: فضاى انتخاباتى به صورت شبانه روزى رصد 
مى شــود و با هرگونه جرائم و تخلفات انتخاباتى با قاطعيت برخورد 
خواهد شد.رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان وى به تخلقات 
انتخاباتى اشــاره كرد و افزود: تبليغات انتخاباتى و پوشــش رسانه اى 

كانديداها تا قبل از انتخابات و موعد مقرر ممنوع است.
گروســى افزود: اســتفاده از كارناوال هاي تبليغاتي و سياسى، چسباندن 
پوستر، بر هم زدن چهره شهر و نازيبا كردن آن ممنوع است و رسانه ها 

نيز تالش نمايند كه مسائل تنش  زا را انتشار ندهند.
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان نهاوند گفت: زمان تبليغات 
رســمى انتخابات شوراها بر اساس ماده 61 قانون انتخابات هشت روز 
قبــل از روز انتخابات و راى گيرى اســت؛ بنابرايــن با توجه به اينكه 
28خرداد روز انتخابات است تا 24ساعت قبل روز انتخابات يعنى روز 

27خرداد كانديدا حق تبليغات دارند.

متن كامل دستورالعمل بهداشتى انتخابات 28 
خرداد 1400

 كميته اطالع رسانى ســتاد انتخابات كشور، دستورالعمل بهداشتى 
انتخابات 28 خرداد 1400 را كه پس از تصويب در ســتاد ملى كرونا از 

سوى رئيس جمهورى ابالغ شده است، در 15 بند منتشر كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، دستورالعمل بهداشتى 

انتخابات 28 خرداد 1400 بدين شرح است:
دســتورالعمل هاى مذكور توسط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى تهيه و توسط قرارگاه عملياتى ستاد ملى كرونا ابالغ خواهد شد.

هر گونه تجمع انتخاباتى، مراســم سخنرانى، گفتگو و مناظره در مكان 
هاى سربسته از قبيل مساجد، سالن هاى اجتماعات، تاالرهاى پذيرايى و 

سالن هاى ورزشى ممنوع است.
تبصره: مناظره در برنامه هاى پيش بينى شده صدا و سيما مجاز است.

برگــزارى تجمع انتخاباتى و ســخنرانى نامزدها در فضــاى باز مانند 
استاديوم روباز، فضاى باز مدارس و مراكز آموزش عالى و ساير مراكز 
مربوط به سازمان ها مطابق با شيوه نامه بهداشتى وزارت بهداشت، درمان 

و اموزش پزشكى و رعايت موارد زير بالمانع است:
1/3. رعايت فاصله مناسب بر اساس 8 متر مربع فضاى باز براى يك نفر.

2/3. رعايت سقف شركت كنندگان به ميزان حداكثر 30 درصد ظرفيت 
فضاى در نظر گرفته شده.

3/3. كليه شركت كنندگان و برگزار كنندگان ملزم به استفاده از ماسك 
مى باشند.

4/3. مســئولين مراسم به گونه اى برنامه ريزى نمايند كه قبل و بعد از 
مراسم در درب ورودى و خروجى تجمع به وجود نيايد.

5/3. زمان برگزارى مراسم حداكثر براى 2 ساعت برنامه ريزى شود.
6/3. رعايت كليه دســتورالعمل هاى بهداشتى ابالغ شده در خصوص 

تجمعات الزامى است.
وزارت ورزش و جوانان و ساير دستگاه هاى اجرايى كه داراى ظرفيت 
محيط هاى روباز در مراكز استان ها و شهرستان ها مى باشند، موظفند 
امكانات خود را به صورت مساوى براى برنامه هايى كه شخص نامزد 
حضور دارد، با هماهنگى استاندارى و فرماندارى ذيربط در اختيار آنان 
قرار دهند تا بر اساس شيوه نامه هاى بهداشتى مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره: وزارت كشــور به استانداران ابالغ نمايد كه در هر استان، مكان 
هاى مناسب و منطبق با شرايط وزارت بهداشت تعيين و در اجراى اين 
بند به ســتاد نامزدها اعالم نمايد. وزارت بهداشــت و درمان و وزارت 
كشــور موظفند ضوابط تبليغات را در راستاى رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى تهيه و توسط رييس قرارگاه عملياتى به نامزدها ابالغ نمايند.
هرگونه تجمع در محيط هاى بسته ممنوع است. در صورت ضرورت 
تشكيل جلســات داخلى ستادها در فضاى بسته، با رعايت كامل طرح 
مديريت هوشمند (رنگ بندى شهرها) و رعايت محدوديت حداكثر 15 
نفر براى شــهرهاى با وضعيت قرمز، 20 نفر براى شهرهاى با وضعيت 

نارنجى و 30 نفر براى شهرهاى با وضعيت زرد بالمانع است.
برگزارى مراسم استقبال از كانديداها، راه اندازى كارناوال هاى تبليغاتى 

و موارد مشابه مطلقاً ممنوع است.
به منظور كاستن از تعداد و تراكم تجمعات انتخاباتى و همزمان انعكاس 
وســيع بيان ديدگاه ها، نظرات و برنامــه نامزدها و فراهم نمودن زمينه 
اطالع رســانى حداكثرى از طريق صدا و سيما و فضاى مجازى براى 

جبران خأل تجمعات، اقدامات ذيل برنامه ريزى شود:
1/8. صدا و سيما نسبت به افزايش حداكثرى زمان و ساختار برنامه هاى 
تبليغات نامزدها از شبكه هاى تلويزيونى و راديويى ملى و استانى نسبت 

به ادوار گذشته (با توجه به تعداد نامزدها) اقدام نمايد.
2/8. صدا و ســيما از طريق شبكه هاى اســتانى فرصت الزم را براى 
نامزدها جهت گفتگو با مردم و معرفى برنامه هاى خود با تأكيد بر برنامه 

هاى تركيبى فراهم نمايد.
3/8. وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات موظف اســت ترتيبى اتخاذ 
نمايــد كه در زمان تبليغات انتخابات هيچ گونــه اختاللى در اينترنت 
و خدمات رسانى اپراتورها ايجاد نشــود. ايجاد محدوديت در فضاى 

مجازى و پلتفرم هاى فعال مجاز نخواهد بود.
4/8. وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات موظف است در طول دوره 
تبليغات نسبت به ارائه بسته هاى اينترنتى رايگان يا با تخفيف هاى مؤثر 
از طريق اپراتورها و با كمك سازمان برنامه و بودجه براى كاربران و به 

صورت خاص ستادهاى انتخاباتى اقدام نمايد.
وزارت كشــور براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا اقدامات زير را 

انجام مى دهد:
1/9. شعبه هاى اخذ رأى در اماكن شلوغ افزايش يابد.

2/9. فاصله اجتماعى در شعب اخذ رأى (خط كشى محل ايستادن رأى 
دهندگان و ..) رعايت شود.

3/9. شــعب سيار براى عدم تراكم در شعب پر ازدحام و نيز دسترسى 
بيماران در قرنطينه برنامه ريزى شود.

4/9. شعبه ها حتى االمكان در فضاى باز استقرار يابند.
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات با همكارى وزارت كشور به منظور 
اعالن شــعبات اخذ رأى نزديك و خلوت به مردم نسبت به ايجاد نرم 

افزار شعبه ياب اقدام نمايد.
به وزارت كشــور اجازه داده مى شــود با هماهنگى شوراى نگهبان به 
منظور جلوگيرى از ازدحام در شــعب، ســاعت اخذ رأى را از ساعت 
7 صبح روز 28 خرداد آغاز و در صورت لزوم در شــعبه هاى شلوغ تا 

ساعت 2 صبح روز بعد تمديد نمايد.
مقامات استانى، ناجا، بسيج و سپاه مجرى اين مصوبات هستند و نظارت 
عالى بر اجراى اين دستورالعمل بر عهده وزارت بهداشت و درمان است. 
عدم رعايت اين دســتورالعمل و ساير شيوه نامه هاى بهداشتى تخلف 
انتخاباتى محسوب مى شود و برابر با قوانين مربوطه اقدام خواهد شد. 

تشخيص تخلف انتخاباتى بر عهده قاضى رسيدگى كننده است.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى، شــيوه نامه مخصوص 
تبليغات شوراهاى اسالمى شهر و روســتا را تدوين و توسط رياست 
قرارگاه عملياتى به اســتاندارى ها ابالغ نمايد. نظارت بر حسن اجراى 
آن بر عهده بخشدارى ها، دهيارى ها و خانه هاى بهداشت خواهد بود.

در انتخابات رياست جمهورى، رييس ستاد مركزى و ستادهاى استانى 
و شخص نامزدها مسئوليت رعايت پروتكل هاى بهداشتى را بر عهده 

دارند و نسبت به عدم رعايت آن مسئول شناخته مى شوند.
در انتخابات شــوراهاى اسالمى، مجلس شــوراى اسالمى و خبرگان 
رهبرى، شــخص نامزد مسؤوليت رعايت پروتكل هاى بهداشتى را بر 

عهده دارد و نسبت به عدم رعايت آن مسؤول شناخته مى شود.

لغو تحريم ها الزام حقوقى است
نه يك اهرم مذاكراتى

 وزير امور خارجه در پيامى خطاب به وزير خارجه آمريكا تصريح كرد كه 
لغو تحريم هاى ترامپ يك الزام حقوقى و اخالقى است نه يك اهرم مذاكراتى.

بــه گزارش فارس، محمد جواد ظريف در حســاب كاربــرى خود در توييتر 
نوشت: آنتونى بليكن، لغو تحريم هاى ترامپ يك الزام حقوقى و اخالقى، و نه 
يك اهرم مذاكراتى، اســت. وى تصريح كرد: چنين استفاده ابزارى از تحريم ها 

براى ترامپ موثر و كارا نبود، براى شما هم نخواهد بود.
رييس دستگاه ديپلماسى اضافه كرد: ميلياردها دالر پول مردم ايران كه به دليل 

قلدرمابى اياالت متحده در خارج به گروگان گرفته شده را آزاد سازيد.
وى تاكيد كرد: ميراث ترامپ منقضى شــده اســت. رئيس جمهور بايدن، اين 

ميراث را رها كنيد.

پيروز نهايى را خواهيد ديد
 رهبر انقالب اسالمى پاسخ نامه هاى اسماعيل هنيه رئيس دفتر سياسى جنبش 
مقاومت اسالمى فلســطين (حماس) و زياد نخاله دبيركل جنبش جهاد اسالمى 
فلســطين را دادند. به گزارش ايســنا، حضرت آيت ا.. خامنه اى در اين نامه اظهار 
كردند: نامه ى جنابعالى را كه در آن شــرح و تحليل جهاد اخير فلسطين را مرقوم 
داشته ايد، دريافت كردم. مبارزه ى شما، مقاومت در برابر ظلم و كفر و استكبار است 
و چنين مبارزه ئى مرضّى خداوند عزيز قدير اســت. به حول و قوه ى الهى پيروز 
خواهيد شد و ارض مقّدسه را از لوث وجود غاصبان تطهير خواهيد كرد. ايشان در 
ادامه اين افزوده اند: نامه ى برادرانه ى جنابعالى را دريافت كردم. جهاد بزرگ و پيروز 
شما برادران فلسطينى، چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن كرد. دلهاى ما 
در صحنه ى مبارزات شما حاضر و دعاى ما براى دوام و استمرار پيروزيهاى شما، 
دائم است. وعده ى الهى راست است كه فرمود: و شما پيروزى نهائى را خواهيد ديد.

ايران ادامه ضبط داده ها 
به مدت يك ماه ديگر را اعالم كرد

 ســفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان هاى بين المللى در وين تصريح 
كرد كه تصميم ايران بــراى ادامه ضبط داده هاى دوربين ها حداكثر تا يك ماه 
ديگر، امروز از ســوى سازمان انرژى اتمى به اطالع مديركل آژانس بين المللى 
انرژى اتمى رسيد.  به گزارش ايسنا، كاظم غريب آبادى گفت: داده هاى سه ماه 
گذشته همچنان در اختيار سازمان انرژى است و به آژانس منتقل نمى شود. داده 
هــاى يك ماه پيش روى نيز صرفا نزد ايران خواهد ماند. در رابطه با حذف يا 
انتقال داده ها، همان شرايط تفاهم مشترك سه ماهه همچنان حاكم خواهد بود.
وى به كشورهاى طرف مذاكره توصيه كرد تا از اين فرصت كه بر اساس حسن 
نيت ايران فراهم شده است، در جهت لغو كامل تحريم ها به گونه اى عملى و 

قابل راستى آزمايى استفاده كنند.

 آگهى مناقصه 

شهردارى منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل 
مى آيد از تاريخ (1400/3/3تا تاريخ1400/3/13)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار 

كاشانى،شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ1400/3/3 لغايت 1400/3/13)
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در 

وجه شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه 

نمايد. بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
5-تمامى هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
9- تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت 

مسترد خواهد شد.
10- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
11- ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون مى باشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى 

خواهد شد.
12- به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 

13- اخذ گواهى امضاء صاحب امضاء مجاز شركت از دفتر خانه اسناد رسمى الزامى مى باشد 
14- زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/3/17 ساعت18در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.

15- براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژه رديف
(ريال)

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  
شركت در مناقصه 

(ريال)
مبلغ تضمين رتبه پيمانكار

انجام تعدات
محل تامين اعتبار

تهيه،حمل و اجراى آسفالت 1
حداقل پايه پنج حقوقى 81/400/000/000ماه27/988/694/421با فينيشر

راه و ترابرى
ده درصد كل 
مبلغ پيمان

درآمدهاي عمومي 
شهرداري

(م الف 285)

محمد ترابى »
 امروز بعد از ظهــر نمايندگان اصولگرا در 
فراكســيون انقالب اســالمى انتخابات هيات 
رئيسه مجلس را برگزار خواهند. از آنجايى كه 
اكثريت قالب مجلــس يازدهم از اصولگرايان 
عضو اين فراكسيون تشكيل شده است، گزينه 
منتخب امروز بعد از ظهر در انتخابات صحن 

مجلس بى رقيب خواهد بود. 
رياســت بر قوه مقننه نياز به پيــروزى در دو 
انتخابــات دارد، يكى پيــروزى در انتخابات 
حــوزه انتخاباتى بــراى ورود بــه مجلس و 
ديگرى پيروزى در انتخابات هيات رئيســه در 
صحن مجلس. با اين وجود مى توان گفت كه 
نسشتن بر صندلى رياست در پاستور(رياست 
جمهورى) از نسشــتن بر صندلى رياست در 

بهارستان دشوار تر بوده است. 
شــاهد اين مسئله هســتيم كه در طول تاريخ 
انقــالب اســالمى و پس از تشــكيل مجلس 
شوراى اســالمى (مجلس در سال 59 تشكيل 
شــد و تا ســال 68 با نام مجلس شوراى ملى 
شناخته مى شــد) همواره روســاى قوه مقننه 
عالقمند براى نشســت بر صندلى رياست قوه 

مجريه بوده اند. 
با اين حال تا كنون على اكبر هاشمى رفسنجانى 
تنها رئيس مجلس بوده اســت كه توانسته بر 
صندلى رياست قوه مجريه نيز تكيه زند. مهدى 
كروبى و حداد عادل به عنوان روســاى سابق 
مجلسى به حساب مى آيند كه در راه رسيدن به 
صندلى رياست جمهورى عرصه را به ساير رقبا 

در ادوار مختلف واگذار كرده اند. 
در انتخابات رياست جمهورى پيش رو نيز على 
الريجانى رئيس اسبق مجلس شوراى اسالمى 
نيز ثبت نــام كرده و قصد تشــكيل كابينه در 

پاستور را دارد. 
گفتنى اســت كه پس از اينكه الريجانى رئيس 
مجلس دهم در انتخابات اسفند ماه 98 مجلس 
يازدهــم ثبت نام نكــرد، گمانه زنى ها از قصد 
وى براى حضور در رقابت ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى مطرح شد. البته قبل 
از مهلت ثبت نام انتخابات پيش رو گمانه زنى ها 
از حضور ســاير روساى مجلس از جمله على 
اكبر ناطق نورى و محمدباقر قاليباف خبر مى داد 

كه اين اتفاق حادث نشد.
اين در حالى است كه قاليباف به عنوان كانديداى 
چندين دوره انتخابات رياست جمهورى، عالقه 
خود را به صندلى رياست در پاستور نشان داده 
است. اين مسئله تا اندازه اى بر ديگران مبرهن 
است كه حتى برخى از نمايندگان اصولگرا در 
انتخابات هيات رئيسه مجلس سال گذشته در 
فراكسيون انقالب اسالمى، صحبت از شرطى 

مى كردند كه قاليباف در صورت نسشــتن بر 
صندلى رياســت مجلس در انتخابات رياست 
جمهورى حق شركت نخواهد داشت. البته اين 
مسئله توسط حميدرضا حاجى بابايى چندى 
پيش در نشســتى كه با همدان پيام داشــت، 

تكذيب شد. 
قاليباف كه در انتخابات 92 باالترين راى را در 
ميان كانديداهاى اصولگرا داشت، در انتخابات 
96 به نفع ابراهيم رئيسى كنارگيرى كرد. از اين 
رو او مى دانســت كه در صورت ورود مجدد 
رئيسى به عرصه انتخابات رياست جمهورى، 
مجور اســت كه بــه نفع رئيس قــوه قضائيه 
كنارگيرى كنــد. از اين رو برخى از نمايندگان 
و نزديــكان قاليباف اعالم كــرده  بودند كه به 
علت تصميم رئيســى براى حضور در رقابت 

انتخاباتى، قاليباف ورود نخواهد كرد.
البته گفتنى اســت كه ورود نكردن قاليباف در 
انتخابات رياست جمهورى زواياى ديگرى نيز 

داشت. 
نســبت به ســوابق مجلس شــوراى اسالمى 
مى توان گفــت كه منتخب نماينــدگان براى 
رياســت مجلس در ســال اول، براى سه سال 
آتى نيز گزينش مى شــود. البتــه در اين ميان 
هاشمى رفســنجانى در سال اول مجلس سوم 
به عنوان رئيس مجلس انتخاب شــده بود كه 
در ســال دوم اين مجلس مهــدى كروبى بر 
صندلى رياســت تكيه زد. اين مسئله از آن رو 
پيش آمده كه در ســال 68 پس از رحلت امام 
خمينى (ره)، حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى 

كه در آن زمان رئيس جمهور بودند به سمت 
رهبرى انقالب اســالمى نائل آمدند. از اين 
رو هاشــمى در انتخابات زودهنگام ســال 
68 رئيس جمهور و مهــدى كروبى كه در 

آن زمان نايب اول رئيس مجلس بود به عنوان 
رئيس مجلس انتخاب شد. 

خرداد ماه ســال گذشــته قاليبــاف در صحن 
مجلس با 230 راى توانست بر صندلى رياست 
قوه مقننه بنشيند. اين در حالى بود كه قاليباف 
اصلى تريــن رقابت خود را براى نسشــت بر 
صندلى رياســت مجلس را با حاجى بابايى در 

فراكسيون انقالب اسالمى داشت. 
قاليبــاف در انتخابات اين فراكســيون 166 و 
حاجــى بابايــى 57 راى را به خود اختصاص 
داده بودند. با اين حال طى يك ســال گذشته 
برخــى بر اين باور بودند كــه به علت برخى 
از عملكرد هاى قاليبــاف بخصوص در بحث 

بودجه 1400، حاجى بابايى در صحن مجلس 
با حمايــت نيمى از اصولگرايان، مســتقلين و 
اصالح طلبان (حمايت خود را از حاجى بابايى 
اعالم كرده بودند) جايگاه رياست را از قاليباف 

خواهد گرفت. 
بــا اين وجود هنگامى كــه اكثريت طيف هاى 
اصولگرا، حمايت خود از رئيسى را در انتخابات 
رياست جمهورى اعالم كردند، قاليباف نيز خود 
را مطيع اين تصميم نشان داد و توانست در ميان 
اصولگرايان محبوبيت خود را بازگرداند. برخى 
از نمايندگان مجلس در نامه اى كه براى تشكر 
از قاليباف نوشته بودند، اين اقدام وى را اقدامى 

وحدت ساز خوانده اند.  

مرورى بر رؤساى بهارستان

قاليباف نقد بهارستان را 
به نسيه پاستور ترجيح داد

روساى قوه مقننه

على اكبر هاشمى رفسنجانى

مجلس نخست 461359 ساله148 راى
دومين دوره مجلس 501363 ساله181 راى

54 ساله-
سومين دوره مجلس 

1367(هاشمى در سال 68 
رئيس جمهور شد)

سومين دوره مجلس 52 ساله187 راىمهدى كروبى

على اكبر ناطق نورى
چهارمين دوره مجلس48 ساله148 راى
پنجمين دوره مجلس52 ساله191 راى

ششمين دوره مجلس63 ساله193 راىمهدى كروبى 
هفتمين دوره مجلس59 ساله226 راىغالمعلى حداد عادل

على الريجانى 
هشتمين دوره مجلس51 ساله 237 راى
نهمين دوره مجلس55 ساله 117 راى
دهمين دوره مجلس59 ساله237 راى

يازدهمين دوره مجلس(سال اول)59 ساله 230 راىمحمدباقر قاليباف

 رييس ستاد انتخابات استان همدان بر 
تالش جدى و هدفمند مســووالن براى 
بهره گيــرى از همه ظرفيت ها به منظور 
برگزارى انتخاباتى پرشــور، حداكثرى و 

آگاهانه تاكيد كرد.
مصطفــى آزادبخت در جلســه اعضاى 
ســتاد انتخابات استان  اظهار كرد: اجراى 
ُمــر قانون و فراهم كردن زمينه مناســب 
براى برگزارى انتخاباتى رقابتى و ســالم 
بــا حضور همه ديدگاه ها و ســاليق در 
چارچو قانون از اهميت خاصى برخوردار 

است.
به گزارش ايرنا، وى گفت: درهمين ارتباط 
رسانه ها با ابتكار، خالقيت و تأثيرگذارى 
بيشتر مى توانند فضاى انتخابات را پرشور 

و زمينه مشاركت فعال و آگاهانه مردم در 
پاى صندوق هاى راى را فراهم كنند.

رييس ستاد انتخابات استان با بيان اينكه 
مشــاركت حداكثرى در انتخابات 1400 
بــراى نظام اســالمى اقتدارآفرين و مهم 
اســت، گفت: ارتباط مستمر با گروه هاى 
تحقق  راســتاى  در  مردمــى  مختلــف 
مشاركت حداكثرى در پاى صندوق هاى 

راى يك امر مهم و ضرورى است.
آزادبخت افزود: حفــظ بيطرفى و پرهيز 
در اســتفاده از منابــع و امكانات دولتى 
و عمومــى له يا عليه افــراد و نامزدهاى 
انتخابات موضوعى بسيار مهم و از اصول 
محورى ستاد اجرايى انتخابات و عوامل 

نظارتى است.

امروز آخرين روز بررسى صالحيت ها است
 سخنگوى شوراى نگهبان از برگزار نشدن جلسه شورا در روزگذشته(دوشبه) خبر داد.

عباسعلى كدخدايى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: جلسه مذكور شوراى نگهبان برگزار نشد 
زيرا يكسرى بحث هاى كارشناسى را داشتيم و بايد تكميل شود. 

وى همچنين افزود: تالش داريم هر چه زودتر نتيجه بررسى صالحيت كانديداها را اعالم كنيم 
ولى اين امر منوط به بررســى كارشناسى ها است تا ان شاءا... ببينيم چه زمانى آماده مى شود تا 

زودتر نتيجه را اعالم كنيم.
ســخنگوى شــوراى نگهبان اظهار كرد كه امروز سه شــنبه 4 خرداد ماه آخرين روز بررسى 

صالحيت كانديداها است.

معاون استاندار همدان: 
زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات 

بايد فراهم شود
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خبـر

آگهى مزايده و فروش اموال نوبت اول 
در پرونده كالســه 9900185/اج ق بهار وثيقه ملكى وثيقه گذار على حســن 
جعفرى منبسط فرزند على اصغر به مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون ريال به نفع 
دولت ضبط گرديده لذا اموال مشروحه ذيل توسط كارشناسى ارزيابى شده است 
و طبق مواد 114 و 139 قانون اجراى احكام مدنى توقيف و از طريق مزايده نوبت 
اول توســط دايره اجراى احكام كيفرى بهار در روز چهارشنبه 1400/03/15 از 
ساعت 13-12 ظهر در دفتر اجراى احكام دادگاه انقالب دادگسترى شهرستان 
بهار به فروش مى رسد مزايده از قيمت تعيين شده شروع و از برندگان 10٪ بهاء 
فى المجلس دريافت و مابقى حداكثر ظرف يك ماه دريافت مى شود و در صورت 

انصراف از خريد 10٪ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مال مورد مزايده:

حسب پالك ثبتى 81 فرعى مجزا شــده از 94 اصلى با شماره ثبت 31559 با 
كاربرى مسكونى و مســاحت تقريبى 575 مترمربع، واقع در شهرستان بهار، 
روســتاى حصار قره باغى مى باشــد.ميزان ارزش ملك حسب موقعيت ملك 
و منطقه و ســوابق ثبتى مبلغ دويست و هشت ميليون ريال توسط كارشناس 

رسمى دادگسترى ارزيابى گرديده است.
برنده مزايده فردى مى باشد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كند.(م الف 77)

اجراى احكام دادگسترى شهرستان بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

حوادث

لزوم الكترونيكى شدن "اثرانگشت" در انتخابات 
 معاون فنى مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشت برخى الزامات در رعايت 

پروتكل هاى ضد كرونا در انتخابات پيش رو را تشريح كرد.
 محسن فرهادى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: قرار شد تا جزئيات پروتكل هاى 
بهداشتى انتخابات 1400 تا دو روز آينده توسط وزارت بهداشت ابالغ شود. مدتها قبل 
از ثبت نام كانديدها ما با وزارت كشور براى نوشتن ضوابط تعامل داشتيم و كل بازرسان 
ما در روزهاى انتخابات بر محل هاى راى گيرى نظارت خواهند داشــت و كميته هاى 
اســتانى و شهرستانى ســتاد ملى مقابله با كرونا هماهنگى الزم را دارند و جانمايى ها 
بر اين اساس انجام خواهد شــد. وى افزود: قرار ما اين است كه جانمايى صندوق ها 

مشتركا با نظر ما و وزارت كشور انجام شود. 

توزيع 25 هزار بسته پروتئينى
 بين اقشار آسيب ديده از كرونا

 به همت بنياد احســان وابسته به ستاد اجرايى فرمان امام، توزيع 25 هزار بسته پروتئينى 
گوشت مرغ در بين اقشار محروم و آسيب ديده از ويروس كرونا آغاز شد.به گزارش ايسنا، 
معاون حمايت هاى اجتماعى بنياد احسان با اعالم اين خبر افزود: با شناسايى و هدف گذارى 
انجام شده در مناطق محروم كشور ، در اين مرحله 25 هزار بسته پروتئينى گوشت مرغ بين 
اين اقشار با اولويت آســيب ديدگان كرونا توزيع ميشود.محسن جهانى افزود: اقشار هدف 
افرادى هستند كه به واسطه ويروس كرونا شغل و كسب و كارشان به هرنحوى آسيب ديده 
است مانند دستفروشان نيازمند، خانواده هايى كه سرپرست خود را دراثر ابتال به كرونا ازدست 

داده اند، آسيب ديدگان در مناطق زلزله زده، زنان سرپرست خانوار و ... را شامل مى شود.

آخرين مهلت ثبت نام در دوره مجازى 
پرورش مهارت هاى شناختى كودكان

 دوره مجازى پرورش مهارت هاى شناختى كودكان از 17 خردادماه جارى به منظور 
تربيت نيروى انسانى مجرب و كار آمد و افزايش مهارت هاى شناختى كودكان برگزار 
مى شــود. دبير كارگروه پرورش شناختى ستاد توسعه علوم شــناختى اعالم كرد: در 
اين دوره آموزشــى توانايى توليد برنامه هاى پرورش شناختى و نيز روش هاى اجرايى 

طرح ها براى افزايش مهارت هاى شناختى كودكان و نوجوانان آموزش داده مى شود.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود تلخابى گفت: دوره مجازى پرورش مهارت هاى شناختى 
كودكان يك دوره كامل مهارت آموزى براى آشنايى و آموزش عالقه مندان، دانشجويان 

و معلمان به حوزه پرورش كودك است.

غرق شدن 4 كودك همدانى در سال جارى
 مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان بيان كــرد كه دو كودك 
خردســال در گودال آب واقع در روستاى «شان آباد» تويسركان غرق 

شدند. 
ارتين كمالى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: دو پسر شش و هفت ساله 
در حال بازى در داخل روســتا بودنــد كه در داخل گودال يك و نيم 
مترى حاوى آب ســقوط كردند و با توجه به اينكه در حوالى گودال 
افرادى براى كمك به اين دو كودك حضور نداشتند، آنها دچار خفگى 

شده و جان خود را از دست دادند.
وى يادآور شد: اوايل ارديبهشت امسال نيز خواهر و برادرى در حال 
بــازى در داخل يك خانه باغ بودند كه بر اثر بى احتياطى هر دو آنها 
داخل استخر ســقوط كردند كه اعضاى خانواده پس از متوجه شدن 
اين موضوع موفق به نجات جان دختر بچه شــده اما فرزند پسر جان 

خود را از دست داد.
كمالى ادامه داد: غرق شدگى زمانى اتفاق مى افتد كه مجارى تنفسى به 
وسيله هر نوع مايعى مسدود شود يا مايعى به داخل ريه و حبابچه هاى 
آن راه پيدا كند همچنين قطع تنفس و كمبود اكسيژن اصلى ترين علت 

مرگ در اثر غرق شدگى است.
وى افزود: هنگام شــنا كردن يا بازى در آب عواملى مانند خستگى و 
ضعف، آشنا نبودن به محيط و آب هاى عميق، مهارت نداشتن در شنا، 
تشنج و توقف بيش از حد مجاز در زيرآب باعث مى شود كه فرد براى 

تنفس به راحتى به سطح آب نيايد و غرق شدگى اتفاق بيفتد.
كمالى با بيان اينكه هنگام غرق شــدگى فرد به علت كمبود اكسيژن 
دچار استرس و هراس مى شود و به طور غيرطبيعى براى نجات جان 
خود تقال مى كند، ادامه داد: نخســتين و حياتى ترين كار براى نجات 

يك فرد در حال غرق، خارج كردن هر چه سريع تر او از آب است.
وى گفت: در ادامه پس از اين كار حتى اگر فرد به نظر شرايط عادى 
داشته باشد بايد به اورژانس منتقل شود همچنين افزايش ضربان قلب 
و تنفس، اضطراب و كاهش هوشيارى از جمله عالئمى است كه اغلب 

پس از نجات فرد به وجود مى آيد كه بايد آنها را كنترل كرد.
ســال گذشته 12 مرد در اســتان همدان بر اثر غرق شدگى جان خود 

را از دست دادند.

دنياى اقتصاد: ترمز تورم با چرخش اقتصادى
  فعال كه ترمز بريده تخته گاز داره ميره!!
آرمان ملى: رانت به توزيع واكسن هم رسيد؟

 يعنى رانت به واكسنم رسيد؟!!
آفتاب: دوركارى كنيد اما بدون برق واينترنت

 ديگه قرار اطالعات رو با كبوترقاصد  جابه جاكنن!!
جامجم: صندلى داغ براى روزهاى داغ 

  يه جورى درجه حرارتش رو تنظيم بشه كه تب نكنن!!
مهدتمدن: تكميل پازل برجام در مذاكرات پنجم

 بدون شرح!!
ابتكار: سايه سياه ركود بر سر اقتصاد

 اينطور كه بوش مياد ابر سياهه كمين كرده!!
فرهيختگان: هشتگسازى عليه كارآمدى اساتيد دانشگاه

 تكنيك جديد اعتراض تو فضاى مجازى هم رسيد!!
همدلى: فيلترشكن نامزدها، روشن است

 اينم يه آپشن جديد براى تبليغات !!
جام جم: پايان دولت با چراغ خاموش

 آسه بره آسه بياد تا گربه شاخش نزنه!!
كيمياى وطن: بورس كامال سرافكنده

 روسياهى موند به زغال فقط!!
امتياز: خاموشى برنامه ريزى شده كليد خورد

 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
امتياز: اعالم رسمى كمبود برق در كشور 

 هردم از اين باغ برى ميرسد!!
دنياى اقتصاد: ارتفاع تورم در 8 دهه

 خسته نباشى دالور!!
يادگار امروز: سايه سنگين گرانى بر سفره كارگران

 مثل اينكه گرانى فقط روى ديوارهاى كوتاه سايه ميندازه!!

دامپزشكان؛ حاميان سالمت انسان و دام
 محبوبه جوشقانى - خبرنگار همدان پيام؛ امروزه بسيارى از مردم 
جهان و كشور ما در ســنين مختلف از حيوانات  به صورت خانگى 
يا گروهى به صــورت دامى در دامدارى ها نگهــدارى مى كنند.اين 
حيوانات عــالوه بر مراقبت هاى معمول مانند غــذا خوردن، رعايت 
بهداشت، نياز به مكانى يا فردى براى بررسى مداوم سالمتشان دارند، 
ممكن است مانند تمامى انسان ها با مشكالتى مواجع شوند. در برخى 
از مواقع  براى درمان و كنترل بيمارى نياز به انجام جراحى مانند درمان 
شكستگى و دررفتگى استخوان ها و ستون فقرات، جراحى كليه و مثانه 
، جراحى انواع تومورها جراحى دندان ها،جراحى ســزارين جراحى 
عقيم سازى  مى باشد. واكسيناسيون وصدورشناسنامه، صدورگواهى 
خروج ازكشــورازمهمترين خدماتى مى باشــد كــه دركلينيك هاى 
دامپزشكى انجام ميشود.  بخش بسيار مهمى از سالمت حيوانات ما به 

انتخاب درمانگاه دامپزشكى خوب و قابل اعتماد بستگى دارد.
نكتــه قابل توجه در نگهدارى حيوانات انجام واكســن هاى دوره اى، 
هارى و انگل مى باشــد كه بايد در تاريخ هــاى معين به آن ها تزريق 
شــود. حيواناتى كه نياز به مراقبت هاى ويــژه براى درمان و يا بعد از 
جراحى دارند و يا حيواناتى كه صاحب آن ها به داليل مختلف قادر به 
نگه دارى آن ها براى مدتى كوتاه نيســتند در بخش بسترى و پانسيون 

كلينيك ها نگه دارى ميشوند. 
شــايان ذكر است كه اگر به دنبال يك دامپزشك و كلينيك دامپزشكى 
خوب هستيد درمانگاه هاى دامپزشكى با  توجه به بزرگى مكان و تيم 
خــود بخش هاى مختلفى را براى ارائــه خدمات به حيوانات خانگى 

ودامى بايد داشته باشند.
همچنين در بيشتر درمانگاه هاى دامپزشكى عالوه بر كارهاى درمانى و 
ضرورى نيز بخش فروشگاهى حيوانات وجود دارد كه اتواع خوراكى 
و غذا حيوانات ، محصوالت بهداشتى ، دارويى و مراقبتى را در اختيار 

مراجعه كنندگان قرار مى دهد.
داشــتن مجوز از سازمان نظام دامپزشــكى از مهم ترين  خصوصيات  
يك درمانگاه دامپزشــكى مناسب  واســتاندارد به شمار مى آيد كه با 
حضور هميشــگى يك دامپزشــك به صورت شــبانه روزى و قابل 
دسترس با كادرى كامال حرفه ايى و با برخوردى مناسب با حيوانات 
بدون آزار دادن  آن ها با داشــتن  بخش هــاى درمانى مجزا بتواند به 
بهبود درمان آنها كمك بيشــترى كند. خوشــبختانه در استان همدان 
تعداد دامپزشكانى كه به درمان حيوانات آسيب ديده كمك مى كنند، كم 
نيستند و ساليان سال است كه در درنياى حمايت از حيوانات تا كنون 
از هيچ كمكى دريغ نكرده اند.  به تازگى سرويس مشاوره دامپزشكى 
حيوانات خانگى در اسنپ دكتر آغاز به كار كرده است. اين سرويس به 
كاربران اين امكان را ميدهد كه به صورت شبانه روزى  از دامپزشكان 
درباره مسائل مربوط به حيوانات خانگى خود به صورت متنى و تلفنى 

مشاوره بگيرند
براساس اخبار منتشر شده، در حال حاضر اين مشاوره براى حيوانات 
خانگى شــامل دام هــاى كوچك و پرندگان خانگى ارائه مى شــود، 
بنابراعالم اســنپ دكتر، امكان دريافت مشاوره پزشكى براى مسائلى 
مانند بيمارى هاى عمومى ، رفتارشناســى و آموزش، واكسيناسيون، 
روش هاى پيشــگيرى از بيمارى، دوره نقاهت جراحى ها و غيره براى 
حيوانات خانگى وجود دارد. در همين راســتا، كاربران براى دريافت 
مشاوره مى توانند با مراجعه به ســوپراَپ اسنپ، سرويس «پزشك و 
مشــاور» را انتخاب كنند تا به ليســت «مشاوره با دامپزشك از ليست 
دامپزشكان اسنپدكتر دسترسى پيدا كنند و مشاوره ى خود با پزشكان 

را به صورت متنى يا تلفنى انجام دهند.
همچنين دامپزشكان متقاضى براى ارائه ى مشاوره پزشكى در سرويس 
دامپزشكى هم مى توانند با مراجعه به بخش ثبت نام پزشك و مشاور در 
سايت اسنپ دكتر مشخصات خود را وارد و براى همكارى با مشاوره 

دامپزشكى اسنپ  دكتر اعالم آمادگى كنند.

 نماينده ولى فقيه در استان همدان بابيان 
اينكه مسئله مقاومت و مذاكره در نگاه قرآن 
كريم فى النفســه موضوعيت ندارد و اينكه 
مقاومت كنيم يا مذاكره، اين دو با هم تقابلى 
ندارند و با همديگر هم پوشــانى داشــته و 

يكديگر را تقويت مى كنند.
حبيــب ا...  والمســلمين  االســالم  حجت 
شعبانى موثقى روز گذشــته در ويژه برنامه 
ســوم خردادماه در باغ موزه همدان، درباره 
اينكه ســنت هاى الهــى در پيروزى ملت 
ها ســنت هاى واحدى هستند، اظهار كرد: 
روش ها و راهكارهايــى كه يك ملت مى 
توانند به موفقيت بزرگ دســت پيدا كنند، 
روش هاى واحدى هســتند، مشابه روش 
هايى كــه خرمشــهر را آزاد كرديم، همان 
روشى كه داعشى ها را با سرداران مقاومت 
دور كرديم، همان روشــى كه در ســوريه، 
عراق، لبنان و در منطقه خاورميانه توانستيم 
به موفقيت ها دســت پيدا كنيم، اينها همه 
ســنت هاى الهى در قرآن هســتند و با اين 
روش ها و اين ضوابط يك ملت مى تواند 

پيروزى هاى فراوانى به دست بياورد.
وى با بيان اينكه مســئله مقاومت و مذاكره 
در نگاه قرآن كريم فى النفســه موضوعيت 
نــدارد و اينكــه مقاومت كنيم يــا مذاكره، 
ايــن دو با هم تقابلــى ندارند و با همديگر 
هم پوشانى داشــته و يكديگر را تقويت مى 
كنند، مطرح كرد: هيچ كدام از اين دو مسئله 
موضوعيــت ندارد بلكــه آنچه موضوعيت 

دارد احقاق حــق، ابطال باطل، تحقق كلمة 
ا... و پيروزى جريان حق اســت، اين مهم 
موضوعيت دارد. موضوعيت يعنى اينكه نور 
الهى در عالم گسترانده شود و عالم بسترى 

براى كلمه ا... باشد.
شعبانى موثقى با اشاره به آزادسازى خرمشهر 
و درس هاى زيادى كه از آن به يادگار مانده 
اســت، تصريح كرد: يكــى از درس ها در 

آزادسازى خرمشــهر مسئله مقاومت بود اما 
آن چيزى كه مهمتر است و بايد به آن توجه 
كرد ديدن دست خدا در اداره جامعه اسالمى 
اســت، اين امر بايد بيشتر تبيين شود، اينكه 
امام راحل(ره) فرمودند «خرمشــهر را خدا 
آزاد كرد» يعنى بدانيم كه آن دســتى كه مى 
تواند جامعــه را اداره كند و پيش ببرد خدا 
اســت، ما اگر احساس كنيم كه خودمان مى 
توانيم، ما به تنهايى داعش را شكست داديم 
و ما خرمشهر را آزاد كرده ايم، صحيح نيست 
بلكه نگاه صحيح اين اســت كه بايد دست 

خدا را در اداره امور جامعه ببينيم.
امام جمعه همدان در پايان يادآور شد: به نظر 
مى رســد امروز جامعه اسالمى ما نياز دارد 
چه در زندگى فردى، چه در زندگى جمعى، 
جهان بينى و نوع نگاهش را تصحيح كند و 
معتقد به امدادهاى غيبى در زندگى فردى و 

اجتماعى هم باشد.
همچنين نيزدر روند برگــزارى ويژه برنامه 
سوم خرداد، از تمثال شهيد سليمانى رونمايى 

و از خالق اثر تقدير شد.

كارگران ساختمانى با تصويب پيشنهاد 
كميسيون اجتماعى مجلس بيمه مى شوند

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى بيان كرد كه درصورت تصويب طرح 
پيشنهادى كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى كه به صحن علنى 
ارسال شده اســت، تمامى كارگران ساختمانى تحت پوشش بيمه تأمين 

اجتماعى قرار مى گيرند.
به گزارش ايرنا، مصطفى ســاالرى اظهار كرد: براساس پيشنهاد فعلى كه 
در كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى تاييد شده و در روزهاى 
آينده در صحن علنى در دستور بررسى قرار دارد، ميانگين 6 الى 8 درصد 
دســتمزد كارگرى بابت هر متر مربع زيربنا مبناى محاسبه حق بيمه سهم 

كارفرمايى درنظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه شرايط فعلى بيمه كارگران ساختمانى نامطلوب و غيرقابل 
تداوم اســت، گفت: در وضعيت فعلى كمتر از يك سوم سهم كارفرما از 
حق بيمه وصول مى شود و در صورت تداوم شرايط فعلى دو سوم كارگران 

ساختمانى موجود از خدمات تأمين اجتماعى محروم خواهند شد.
ساالرى گفت: براى استفاده تمامى كارگران ساختمانى از خدمات تأمين 
اجتماعى و رسيدن به يك ميليون و دويست هزار كارگر ساختمانى تحت 
پوشش بيمه نيازمند ايجاد منابع مالى پايدار هستيم كه در طرح پيشنهادى 

فعلى اين موضوع تا حدود زيادى لحاظ شده است.
وى ادامه داد: ايجاد حساب مشــخص براى دريافت منابع بيمه كارگران 
ساختمانى يكى ديگر از ويژگى هاى طرح پيشنهادى است و قطعا يك ريال 
از منابع بيمه كارگران ساختمانى در جاى ديگرى هزينه نخواهد شد و با 

اين طرح امكان ارتقاى خدمات به كارگران را خواهيم داشت.
ســازمان تامين اجتماعى به عنوان بزرگترين صندوق بازنشستگى كشور 
بيش از 50 درصد جمعيت كشــور را تحت پوشش مقررات حمايتى از 
جمله درمان قرار داده اســت. بر اساس آخرين آمارها، بالغ بر 14 ميليون 
نفر از جمعيت كشور به عنوان بيمه شده اصلى و بيش از چهار ميليون نفر 
به عنوان مستمرى بگير بازنشستگى، ازكارافتادگى و بازماندگان از تعهدات 

بلندمدت وكوتاه مدت بيمه اى و درمان بهره مند مى شوند. 

نماينده ولى فقيه استان:
 مقاومت و مذاكره با هم تقابلى ندارند
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عباس صوفى 
شهردار همدان

وحيد على ضمير
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر

كامران گردان
رئيس كميسيون خدمات شهرى

ميالد كريمى، مدير معاونت
 سازمان تاكسيرانى شهردارى

 توســعه و نوســازى ناوگان حمل و نقل 
عمومى شــهر از جمله خدمات شــهردارى 
اســت و باتوجه به اينكه تاكسى ها جزئى از 
مبلمان شهرى محســوب مى شوند بايد براى 
بهبود سيما و منظر شــهر همدان و همچنين 
كاهش آلودگى محيط زيســت، تاكسى هاى 
فرسوده از شهر حذف شده و تاكسى هاى نو 

جايگزين شوند.
در همين راستا روز گذشته مصادف با سالروز 
آزادســازى خرمشــهر، 60 دســتگاه تاكسى 
نوســازى و به ناوگان تاكســيرانى شــهردار 

همدان اضافه شد. 
شهردار همدان در اين مراسم و ضمن تبريك 
روز مقاومت و آزادسازى خرمشهر بيان كرد: 
فضا، فضايى اســت كه همه را درگير كرده و 
شرايط اقتصادى خوبى بر جامعه حاكم نيست 
و اين فشار بر رانندگان تاكسى هم وارد شده 
است و تالش ما بر اين بوده كه از سختى  بار 

روى دوش تاكسيداران بكاهيم.
عبــاس صوفى اظهار كرد: در ســطح شــهر 
همدان 4 هزار و 500 تاكســى وجود دارد كه 
هزار و 100 دستگاه از آن ها فرسوده هستند، 
بازســازى تاكسى ها را از ســال گذشته آغاز 
كرديم كه تاكنون 250 تاكســى نوسازى شده 
و 200 تاكســى به ناوگان حمل و نقل اضافه 
شــده اند و 50 دســتگاه ظرف 2 ماه اينده به 

ناوگان اضافه مى شود.
وى با بيان اينكه 4 شهر اصفهان، تهران، مشهد 
و همدان در اولويت ناوگان تاكســى هستند، 
گفت: يكى ديگر از اقدامات ما خروج پيكان 
از ناوگان تاكســيرانى همدان است كه تالش 

ميكنيم تا پايان شهريور اين اتفاق رخ دهد.
صوفى با تأكيد بر اينكه تاكســيرانان شهر با 
تالش هاى پى در پــى در حال ارائه خدمات 
به مردم هســتند، افزود: چون تاكسى ها جزو 
مبلمان شهرى هستند، تالش ما اين است كه 
با نوسازى تاكسى ها واتوبوسها به بهتر شدن 

مبلمان شهرى كمك كنيم.
وى با اشاره به اينكه در كنار بحث تاكسى ها، 

نيز  اتوبوس هــا  نوســازى 
مد نظر اســت، ادامــه داد: 
يكى از نــكات مهم ضعف 
مالــى برخــى  از رانندگان 
تاكســى است كه پيگيرى از 
به  كشور  تاكسيرانى  اتحاديه 
رانندگان پيــكان 50 ميليون 
وام با كارمزد 4 درصد تعلق 

ميگيرد.
و  زيربنايي  امــور  معــاون 
حمل ونقل شهري همدان در 
اين مراســم بيان كرد: بحث 
نوســازى نــاوگان حمل و 
نقل شهرى با توجه به اينكه 
تاكسى  زيادى  تعداد  همدان 
فرســوده دارد در اولويــت 

مديريت شهرى قرار دارد.
وحيــد على ضمير با بيان اينكه در ســال 98، 
99 و 1400 اقدامــات خوبــى در خصوص 
نهوسازى ناوگان حمل  و نقل شهرى صورت 
گرفته است، گفت: در سال 99 و 2 ماه ابتدايى 

سال 1400، نوسازى 60 
دستگاه تاكسى با اعتبارى 
بالغ بر 30 ميليارد تومان 
افزود:  است،  شده  انجام 
ايــن تعداد بــا توجه به 
مديريت  پيگيرى هــاى 
گرفته  صورت  شــهرى 
و پيگير هســتيم ناوگان 
فراهم  مردم  براى  خوبى 

كنيم.
وى در پايان صحبت هاى 
خود اظهار كرد: در يك 
ســال و نيم اخير كرونا 
و مشــكالت پيرو ان را 
در  تاكسيداران  و  داشتيم 
اين زمينه همكارى خوبى 

با شهردارى داشتند.
رئيس كميســيون خدمات شــهرى، حمل و 
نقل و ترافيك و محيط زيســت شــورا هم 
در اين مراســم بيان كرد: يكــى از وظايف 
و  تاكسيرانى  ناوگان  نوســازى  شهردارى ها 

اتوبوسرانى است.
كامــران گردان ادامــه داد: باتوجــه به اينكه 
همدان يك شــهر گردشــگرى اســت و هر 
گردشــگر كه وارد همدان مى شود در ابتدا با 
تاكسى ها روبه رو مى شود و بايد تاكسى هايى 
داشته باشيم كه هم براى گردشگران داخلى و 
خارجى و هم براى مردم شهر همدان مناسب 

باشد.
وى بــا بيان اينكه مردم حــق دارند كه براى 
جا به جايى خودشــان در شهر از تاكسى هايى 
اســتفاده كنند كه مناسب باشــد، افزود: در 
اين زمينه ســيما و منظر شــهر از نظر بصرى 
و ماشين هاى فرسوده پاكســنيز بايد مد نظر 
باشد.كســانى كه قصد دارند بــراى دريافت 
كارت تو شهرى اقدام كنند بايد 23 سال سن 
داشــته باشند، متأهل باشند و هدم سو پيشينه 

داشته باشند.
ميالد كريمى، سرپرســت معاونت ســازمان 
تاكســيرانى شــهردارى همدان هم بيان كرد: 
مهمترين نكته در ناوگان حمل و نقل عمومى 

بحث نوسازى است. 

نوسازى 60دستگاه تاكسى ناوگان 
در همدان 

■ شهردار همدان: يكى ديگر از اقدامات ما خروج پيكان از ناوگان تاكسيرانى همدان است 
■ معاون امور حمل ونقل شهري : بحث نوسازى ناوگان حمل و نقل در اولويت مديريت شهرى قرار دارد

يكى ديگر از اقدامات ما 
ناوگان  از  پيكان  خروج 
است  همدان  تاكسيرانى 
تا  مى كنيم  تــالش  كه 
پايان شهريور اين اتفاق 

رخ دهد
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يادداشت خبـر

مديرعامل آبفاى استان همدان:
بيش از يك سوم حجم سد اكباتان

 خالى است
■ لزوم همكارى بيش از پيش مشتركين در مديريت مصرف 
 مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان همدان با اعالم كاهش 
حجم ذخاير آبى بر ضرورت همكارى مشــتركين به منظور مديريت 

مصرف آب تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، سيد هادى حسينى بيدار 
به مناسبت روز بهره ورى و بهينه سازى مصرف، ضمن اشاره به كاهش 
نزوالت جوى در ســال جارى، گفت: برمبناى گزارشات دريافتى، تا 
پايان هفته گذشــته 230 ميليمتربارش دراستان به ثبت رسيده كه  اين 
رقم 30 درصد كاهش نسبت به بلند مدت و 44 درصدكاهش نسبت 

به سال گذشته  را نشان ميدهد.
وى ادامه داد: متأســفانه به دليل كاهش شــديد بارش ها، ذخاير سد 
اكباتان كه دراوايل ســال  34,5 ميليون متر مكعب  بود در سال جارى 

به 21 ميليون متر مكعب رسيد. 
ــه اينكــه مطابــق گزارشــات دريافتــى، درشــرايط  ــا اذعــان ب وى ب
فعلــى 34 درصــد از حجــم ســد اكباتــان خالــى است،اظهارداشــت: 
صنعتــى  توســعه  جمعيــت،  افزايــش  شهر نشــينى،  گســترش 
ــاال رفتــن اســتانداردهاى زندگــى و در شــرايط كنونــى  شــهرها ،ب
ــش مصــرف و  ــل افزاي ــا از دالي ــروس منحــوس كرون ــيوع وي ش

ــوده اســت. ــى ب ــر آب كاهــش حجــم ذخاي
حسينى بيدار در بخش ديگرى از سخنانش بيان كرد: متوسط مصرف 
آب توســط هرايرانى روزانه چيزى در حدود 190 ليتر مى باشد كه 

اين رقم 40 ليتر بيش ازاستاندارد جهانى است.
وى همچنين با بيان اينكه در استان همدان سرانه توليد آب 247 ليتر 
براى هر نفر در شبانه روز است گفت:  اين رقم اختالف فاحش 60

درصدى  با سرانه مصرف استاندارد دارد كه به همين منظور بايستى 
تغيير رفتار جديدى از سوى مصرف كنندگان صورت پذيرد .

 وى در ادامه توضيح داد: درراســتاى مديريت شرايط فعلى؛ تهيه و 
نصب فشارشــكن درمكانهاى مورد نياز، انجام عمليات نشت يابى، 
منع استفاده آب شرب در فضاى سبز، شناسايى انشعابات پر مصرف 
و تعويض  كنتورهاى معيوب در دستور كار قرار گرفته ضمن اينكه 
همكاران ما در دفتر روابط عمومى نيز در حال تهيه  و پخش برنامه 
هاى مختلف به منظور فرهنگ سازى در ميان هم استانى هاى عزيز 

هستند .
ســيد هادى حســينى بيداربا تاكيد بر اينكــه در حال حاضربيش از 
هر زمــان ديگرنيازمند همــكارى و همراهى مشــتركين به منظور 
مديريت مصرف هســتيم،عنوان كرد: بر اســاس برآوردهاى انجام 
شده؛ مشتركين خانگى  در استان همدان 33 درصد حجم آب را  به 
منظوراســتحمام، 20درصد درسرويس هاى بهداشتى ، 14 درصد به 
منظور شستشوى البســه، 10 درصد به منظورپخت وپز، 10 درصد 
به منظورشستشوى ظروف، 7 درصد در نظافت و آبيارى باغچه ها، 
3 درصــد به منظور راه اندازى كولر و تهويه منزل   و 3 درصد را به 

منظور آشاميدن مورد استفاده قرار مى دهند.
ــاى  ــه برخــى راهكاره ــاره ب ــن اش ــتان ضم ــاى اس ــل آبف مديرعام
مديريــت مصــرف گفــت: از شــهروندان و هــم اســتانى هــاى عزيــز 
ــه، نصــب  ــه 8  دقيق ــتحمام ب ــان اس ــا كاهــش زم ــم ب تقاضــا داري
ســردوش هــاى كاهنــده مصــرف، اســتفاده از فــالش تانــك هــاى 
ــا و  ــوى دســت ه ــير آب در فواصــل شستش ــتن ش ــه، بس دو زمان
ــر ظرفيــت ماشــين هــاى  ــرى از حدااكث ــا وضــو گرفتن،بهــره گي ي
ــت  ــه مديري ــا را در ارائ ــكاران م ــويى هم ــرف ش ــويى و ظ لباسش

ــد. ــارى نماين ــى ي شــرايط بحران
وى افــزود: كولرهاى آبى به اندازه ى يك فرد پر مصرف در شــبانه 
روز آب مصرف مى كنند، بنا بر اين با استفاده از ايجاد سايه بان براى 
كولرها، نشــت يابى لوله هاى تغذيه كولر و وارسى و سرويس منظم 

آنها بايد در مصرف آب صرفه جويى شود.
وى در نهايت تصريح كرد: درشــرايط فعلــى و با توجه به كاهش 
ذخايــر آبى، بيش از هــر زمان ديگر نيازمند همراهى مشــتركين و 
مديريت مصرف  از ســوى آنان هستيم كه اميدواريم با همكارى هم 
اســتانى هاى فهيم بتوانيم از اين شرايط نيز به بهترين شكل ممكن 

عبور كنيم.
آبرسانى سيار به 32 روستاى استان در فروردين ماه سال جارى

معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت آب و فاضالب استان 
همــدان نيز در خبر ديگرى گفت: درفروردين ماه ســال جارى 32
روستاى استان به صورت دائم و موقت تحت پوشش آبرسانى سيار 

قرار گرفتند.
حميد رضا نيكداد بــا اعالم اين خبر، اظهارداشــت: ازمجموع 32
روســتاى مذكور، 20روستا درشهرستان هاى همدان و فامنين با 107

سرويس به صورت دائم تحت پوشش آبرسانى سيار قرار گرفتند.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته از مجموع يك هزارو 60 روستاى 
استان 161 روستا در شهرســتان هاى همدان، فامنين و كبودراهنگ 
به صورت دائم و موقت تحت پوشــش آبرسانى سيار قرار گرفتند، 
عنــوان كرد: از اين تعداد 18 روســتا به صورت دائــم و مابقى به 

صورت موقت با تانكر آبرسانى شدند.
نيكداد افزود: 161 روستاى مذكور با يك هزارو 804 سرويس معادل 

19 هزارو 128 متر مكعب آب آبرسانى شدند.
وى با اذعان به اينكه در فروردين ماه ســال گذشته نيز 37 روستا به 
صورت دائم و موقت آبرســانى شدند اظهارداشت: ازاين تعداد 17

روستا به صورت دائم و مابقى به صورت موقت آبرسانى شدند.
وى با اشــاره به اينكه با توجه به كاهــش نزوالت جوى پيش بينى 
ميشود تعداد روستاهاى تحت پوشش آبرسانى سيار درروزهاى پيش 
رو افزايش يابد،گفت:ســال گذشته  تعداد روستاهاى تحت پوشش 
از 37 روســتا در فروردين ماه به 54 روستا در شهريورماه رسيد كه 
پيش بينى ميشــود با افزايش گرمــا وكاهش نزوالت جوى بر تعداد 

روستاهاى تحت پوشش آبرسانى سيار افزوده شود.

خاموشى هاى طوالنى را هم
 به فهرست مشكالت اضافه كنيد

مهدى ناصرنژاد »

 محل ســكونت و زندگى ما در شــهر همدان خيابان 12 مترى 
شيرسنگى واقع است. از ساعت 20 روز شنبه اول خرداد ماه جارى 
تا ساعت18:30 دقيقه روز بعد يعنى به فاصله حدود 22 ساعت، سه 
نوبت قطعى برق داشتيم و در هر نوبت خاموشى غيرمنتظره و اعالم 
نشــده در محل ما 2 ســاعت و 30 دقيقه قطع برق داشتيم كه جمعًا 
7 ســاعت 30 دقيقه به طول انجاميد و منطقه وسيعى از نقاط شرقى 

شهر همدان شاهد اين مدعا هستند.
 واقعــًا توى اين روز و روزگار و اين عمرهاى كوتاه،7/5 ســاعت 
خاموشــى برق در زمانى كمتر از يك شبانه روز، بسيار زياد است و 
زندگــى را بر هر كس و هر خانواده كه تقريبًا تمام وســايل خانگى 
آنان برقى است، مختل مى سازد. با اين حال گره اخالقى و اصلى كار 
اين جاست كه شركت برق طبق جدول زمان بندى شده رسمًا اعالم 
كرده اســت، زمان خاموشى هاى نوبتى در همدان هر روز 2 ساعت 
مى باشــد و حال چگونه يك وقت 2 ســاعته به هفت و نيم ساعت 
كش داده شده است، خدا مى داند و بس!. البته جذابيت عذاب دهنده 
چنين شــوك هاى برقى به دار و ندار مــردم از همه جا بى خبر اين 
اســت كه، يكى از مديــران گرامى  توانير يا همان شــركت برق در 
تهران پيشنهاد داده است، هر شخص حقيقى و حقوقى كه نسبت به 
خاموشى هاى احتماالً ادامه دار نگران است مى تواند موتور مولد برق 

براى خود تهيه كند.
 در ايــن خصوص معلوم نيســت چنيــن پيشــنهاد حكيمانه اى از 
روى مزاح با مردم ســاده دل بوده و يا راســتى راستى چنين مديران 

خردمندى هم داريم و قدرش را نمى دانيم.!!!
اما هرچه هســت خوشــبختانه مســئوالن برق قبــول كرده اند كه 
كشــورمان با خاموشى هاى از نوع طوالنى مدت و البته نامتعارف آن 
روبه روســت و در بين تمام داليلى كه براى چنين مشكل آزاردهنده 
و خســارت بخش آورده اند فقط يك دليل كمى  تا قسمتى قابل تأمل 
مى نمايد، اينكه به لحاظ خشكسالى شديد و خالى ماندن درياچه هاى 
پشت شد، امكان توليد برق در نيروگاه ها به حداقل رسيده و چنانچه 
براى به چرخــش در آوردن توربين هاى مولد بــرق دريچه ذخاير 
نيمه جان پشت سدها گشوده شــود، در تابستان پيش رو بايد كمبود 

آب و تشنگى راهم به خانه ها و سر سفره مردم برد.
 اين دليل و مشــكل ناخواســته را مى توان به كمك چند ليوان آب 
باقى مانده در ســدهاى برق ساز كشــور هضم كرد، اما مشكل رمز 
ارزهــا و مزرعه هاى نوظهور بيت كوين بــه َكت مردم نمى رود و به 
عهده مســئوالن مربوطه اســت تا از خير درآمد ارزى براى كشور 
از محــل فروش بــرق و گردش كار رمز ارز هــا بگذرند و بيش از 
اين آســايش مردم را فداى درآمد ارزى نسازند، چرا كه كمتر ارزى 
ازمحــل صادرات غيراصولى و نامتعــارف كاالهاى غيرنفتى نصيب 
سفره مردم مى شود و فقط گرانى ها و خاموشى هاى طوالنى مدت آن 

براى اقشار آسيب پذير باقى مى ماند.

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خبر داد
توزيع بيش از 101 هزار حلقه الستيك در بين 

كاميون داران همدان
 مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان از صــدور 767 هزار و 700 
بارنامه در اســتان خبر داد و گفت: در ســال جارى 12 ميليون تن كاال در استان همدان 

جابه جا شده كه نسبت به سال گذشته افزايش تناژ داشته است.
صفر صادقى راد در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: در ســال جارى هيچ مشــكلى در زمينه 
حمل كاالهاى اساســى و سيمان در استان همدان وجود ندارد به طوريكه در سال جارى 

5.5 درصد افزايش در صدور بارنامه داشتيم.
وى با بيان اينكه در استان همدان 100 شركت حمل و نقل كاال و 50 شركت مسافربرى 
وجود دارد، اظهار كرد: 66 هزار تن چغندرقند به كارخانه قند همدان منتقل شده كه استان 
همدان باالترين تناژ حمل چغندرقند را بعد از شهرســتان شوش به خود اختصاص داده 
اســت. صادقى راد با تأكيد بر اينكه در زمينه حمل كاالهاى اساسى از بنادر جنوبى كشور 
به استان همدان مشكلى وجود ندارد، تصريح كرد: امسال يكى از سال هايى بوده كه حتى 

يك روز هم تأخير در انتقال نهاده هاى دامى نداشتيم.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر 55 دستگاه ثبت تخلفات و عبور و مرور در محورهاى 
مواصالتى استان نصب شده است، ادامه داد: 10 دستگاه هنوز منجر به عقد قرارداد نشده 

است. صادقى راد با بيان اينكه 28 دوربين نظارت تصويرى در سطح جاده هاى استان وجود 
دارد، يادآور شد: 74 دستگاه ترددشمار و دو دستگاه توزين در حال حركت در جاده هاى 

استان وجود دارد كه به زودى دو دستگاه توزين درحال حركت نيز نصب خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه مشكلى در تأمين و توزيع الستيك وجود ندارد، افزود: از نيمه دوم 
اسفند سال گذشته الستيك با ارز 4200 تومانى در سامانه راهدارى بارگذارى نمى شود و 

الستيك با ارز نيمايى در سامانه كاال وجود دارد.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان در پايان خاطرنشان كرد: در استان 
همدان 101 هزار و 486 حلقه الســتيك در بين كاميون داران و وسايل سنگين و مسافرى 

توزيع شده است. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 به بيــش از هزار واحد صنفى در اســتان 
همدان از سوى بيمه تعاون به صاحبان مشاغل 
آسيب ديده از پاندمى كرونا خسارت پرداخت 

شد.
يكى از مهمترين اقدامــات در نظام اقتصادى 
براى كاهش ريســك كاهش درآمد بنگاه هاى 
اقتصادى در دوران شيوع كرونا و تعطيلى اين 
واحد، طراحى و ارائه بيمه توقف كسب و كار 
ناشى از اپيدمى از ســوى بيمه تعاون بود كه 
در اســفند ماه 1398 مطرح شــد. در آن زمان 
تيمى منسجم، مستقل از كارشناسان فنى به بيمه 
اتكايى به مديريت ريسك و فناورى اطالعات 
روى طراحى محصول جديد متمركز شدند و 
بعد از مذاكرات متعدد بــا بيمه مركزى ايران 
و اخذ مجوزهاى الزم اين محصول جديد در 
شهريور 1399 راه اندازى شد كه مورد استقبال 
صنــوف مختلف قرار گرفت و توانســت در 
كاهش ريسك فعاليت واحدهاى صنفى سراسر 

كشور در شرايط شيوع كرونا موثر واقع شود.
به گزارش همدان پيام،مدير بيمه تعاون اســتان 
همدان با اشــاره به اجــراى طرح بيمه توقف 
كســب و كار در اين اســتان اظهار كرد: طرح 
ابداع حمايت از توقف كسب و كار و فروش 
بيمه توقف كسب و كار ناشى از كرونا توسط 
بيمه تعاون اســتان همدان در پــى برگزارى 
نشســت هاى متعدد در آبــان و آذر با اعضاى 
هيأت رئيسه و اعضاى اتاق اصناف همدان در 
راستاى حمايت از كســب و كارها در مقابل 
تعطيلى ها مورد حمايت و استقبال اتاق اصناف 

و همدان قرار گرفت.
كيانوش بيات نژاد با اشاره به فروش باالى بيمه 
توقف كسب و كار توسط همكار كارگزار بيمه 
و بيش از 30 شــبكه فروش توسط نمايندگان 
تعاون در سراسر اســتان همدان تصريح كرد: 
بــا همكارى و كمك هيــأت مديره اصناف و 
اتحاديه هاى مختلف، معاون اقتصادى استاندار، 
مديركل تعاون، كار و رفــاه اجتماعى و اتاق 
بازرگانى به كســبه اطالع رسانى شد و فروش 

بيمه نامه ها با استقبال بااليى صورت گرفت.
مدير بيمه تعاون اســتان بيــان كرد: در حدود 
يك ســال گذشــته برخــى صنوف اســتان 
همدان از تعطيلى مكرر ناشــى از شيوع كرونا 
خسارت هاى زيادى ديدند كه با خريد بيمه نامه 
توقف كسب و كار زمينه هاى بروز اين چنين 

خسارت هايى را كاهش داد.
 وى در ادامه افزود: بســيارى از واحدهايى كه 
خود را تحت پوشش اين بيمه نامه قرار دادند، 
به لحاظ مالى در شــرايط ريسك بروز بحران 

مالى در اثر تعطيلى قرار داشــتند و اين اقدام 
بيمه تعاون توانســته كمك بزرگى به كسب و 

كارها در شرايط شيوع كرونا تلقى شود.
بيات نژاد با اشــاره به شــرايط خريد بيمه نامه 
توقف كسب و كار عنوان كرد: صاحبان مشاغل 
با استفاده از پروانه كســب خود توانستند در 
صورت دســتور تعطيلى كسب و كار از سوى 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا تا سقف 60 روز از 

بيمه تعاون خسارت دريافت كنند.
وى در ادامه افزود: پوشش بيمه اى اين بيمه نامه 
از روزانــه پانصد هزار تا روزى دوازده ميليون 
(در دو ماه 720 ميليون تومان) و پرداخت حق 
بيمــه 210 هزار تومان تــا حداكثر 10 ميليون 
و 800 هــزار تومــان، بر اســاس پارامترهاى 
مختلف در نظر گرفته شــده و صاحبان كسب 
و كار مى توانند با ثبت نام در سايت دكتر بيمه 
از ســاعت 24 همان روز تحت پوشش قرار 

بگيرند.
مدير بيمه تعاون اســتان گفت: در سال 1399

بيشــتر از 9 ميليارد ريال به صاحبان مشــاغل 
بابت توقف كسب و كار ناشى از پاندمى كرونا 

خسارت پرداخت كرد. 
بيات نژاد افزود: همدان به لحاظ تعداد كسب و 
كارها و تبريز به لحاظ مبلغ خسارت در زمره 
بيشترين بهره مندان از بيمه توقف كسب و كار 

قرار دارند.
مديــر بيمه تعاون اســتان در خصوص نحوه 
پرداخت خســارت ها چنين عنــوان كرد: در 
مرحلــه اول پرداخت خســارت ها در آذر 99

با توجه بــه تعطيالت كوتاه مــدت و حجم 
كم پرونده ها ســريع تر صــورت گرفت و در 
مرحلــه دوم پرداخت خســارت ها،تعطيالت 
طوالنى تر شده و زمان سپرى شده (از آذر 99

تا فروردين و ارديبهشت 1400) از مرحله اول 
كسبه آگاه تر شدند و فروش بيمه نامه ها استقبال 
بيشــترى صورت گرفت و همين علت نياز به 
زمان بيشتر در پرداخت خسارت ها در مرحله 

دوم بوده است.
وى افــزود: با بيش از هــزار پرونده بيمه نامه 
توقف كســب و كار كه هر روز به تعداد آنها 
خســارت ها  پرداخت  قطعاً  مى شــود  اضافه 

زمان بر مى باشد.
بيات نژاد تصريح كرد: خوشــبختانه با تالش 
شبانه روزى كاركنان بيمه تعاول استان همدان 

1100 پرونده بيمه نامه توقف كسب و 
مدير بيمه تعاون اســتان همــدان گفت: روز 
سه شــنبه 28 ارديبهشــت در تهران با حضور 
رئيس كل بيمه مركزى،مديرعامل بيمه تعاون 
آقاى دكتر مظلومى، رسانه ها و خبرگزارى هاى 
متعدد به صورت نمادين به 10 نفر از كســبه 
داراى بيمه نامه توقف كســب و كار در مرحله 
دوم پرداخت خســارت ها با رقم 84 ميليون و 

126 ميليون صورت گرفت.
پرداخت  اوليــن  كرد:  خاطرنشــان  بيات نژاد 
خســارت ها در مرحلــه دوم بيمه نامه توقف 
كســب و كار اســتان همدان با 1100 پرونده 
بررســى و ثبت در سيستم از اول خرداد انجام 
مى گردد و رقمــى پرداختى 43 ميليارد تومان 

برآورد شده است.
بيات نــژاد بيان كرد: در مرحلــه اول پرداخت 
خســارت ها، افراد با مراجعه به محضر مجوز 
خسارت دريافت مى كردند كه موجب اتالف 

وقت در رفت وآمد و هزينه مى شد.
وى در ادامه افزود: خوشبختانه در مرحله دوم 
بــا رايزنى و مكاتبات و پيگيــرى بيمه تعاون 
استان مقرر شد بدون حضور در محضر جهت 
پرداخت سريع خسارت ها اقدامات الزم انجام 

گردد.
مدير بيمه تعاون اســتان همدان با اشــاره به 
مزايــاى بيمه توقف كســب و كار ناشــى از 
پاندمى بر ضــرورت آينده نگرى در خصوص 
اين بيمه نامه تأكيد نمود و اظهار كرد:در شرايط 
كنونى الزم اســت تا براى ايــن بيمه نامه هاى 
جديد فرهنگ ســازى و اطالع رســانى بيشتر 
صورت گيرد تا هيچ كســب و كارى از شيوع 
كرونا و تعطيلى ناشــى از آن دچــار زيان و 

خسارت بزرگى شود.
وى افزود: رسالت بيمه تعاون با ارائه اين طرح 
حمايت از كسب و كارها در شرايط نامناسب 
اقتصادى و كمك به رشد فعاليت آنها مى باشد.

بيات نژاد در پايان گفت: اعضاى هيأت رئيسه 
اتــاق اصناف همدان اوايل هفته گذشــته طى 
مالقات حضــورى و صميمانه در بيمه تعاون 
استان ضمن قدردانى و تشكر از طرح بيمه نامه 
توقف كســب و كار ناشى از پاندمى كرونا بر 
لزوم حمايت بيشــتر از اين بيمه نامه را تأكيد 

نمودند.

غزل اسالمى »
 همزمــان با افزايش بى ســابقه دماى اين روزها 
در اســتان و آغاز يك بهار تابستانى ، خاموشى هاى 
غافلگيرانه برق نيز با افزايــش مصرف برق از روز 
هاى گذشته آغاز شده اين اتفاق البته سابقه اى يكى 

دوساله دارد . 
با ادامه اين روند قطعى برق، امســال نه تنها تابستان 
سختى براى همدانى ها  تداعى كرده بلكه چرخه كار 
در واحدهاى توليدى را با چالش روبرو كرده است 

با توجه به قطعى متعدد بــرق كه در روزهاى اخير 
چالش هاى متعددى را براى  اغلب واحدهاى توليدى 
، فعاالن تجارى، صنفى و اغلــب مردم ايجاد كرده 
اســت،  اين گروهاى شغلى را بر آن داشت تا پيرو 
تصميم گيرى هاى نامشخص قطعى برق پيشنهاداتى 
به را براى همراهى با برنامه ريزان قطعى برق به رسانه 

ارائه دهند. 
قطعى هاى مديريت نشده نامنظم برق حين اوج كار 
اين روزها چرخ هاى توليد و واحد هاى كسب و كار 
را فلج كرده است و لزوم مديريت اين بحران اعمال 
راهكارهاى اجرايى اســت كه شايد گذر از شرايط 

دشوار و پر چالش را ممكن كند 
در حال حاضر اعمــال  قطعى برق در مقطع زمانى 

بين ساعت 13 تا 16 به صورت جدى فعاليت كارگاه 
هاى توليدى را با چالش جدى روبرو كرده اســت . 
اين درحالى است كه شايسته نيست با اعمال قطعى 
هاى برق در ساعات پركار اين واحدها روند كار را 
به توقف بكشــانيم و چرخه توليد را با چالش روبه 

رو كنيم. 
درخواســت جــدى توليدكنندگان اين اســت كه 
برنامه ريزان قطعى برق ، ســاعات قطع برق را براى 
واحدهاى توليدى را بين تغيير يا پايان شــيف هاى 
كارى تعريف كنند تا چرخه كار كمتر آسيب ببيند . 
در پيشنهادات اغلب آنها اينگونه مطرح است كه بايد 
زمان قطع برق اين واحدها  در ســاعات 16 الى 19 
باشــد چرا كه در اين پيك زمانى يا شيفت توليديها 
تمام شــده يا در حال تغيير اســت و از سوى ديگر 
اين پيك زمانى ميتواند به گونه اى محســوس از بار 

ترافيك مصرف شهر نيز بكاهد.
 قطعى برق وچالش توليدى ها

در جدول زمانبندى خاموشــى استان همدان اسامى 
برخى شركت هاى توليدى  و شهرك هاى صنعتى به 
چشم مى خورد كه از روز شنبه با قطعى برق مواجه 
شده اند. قطع برق توليدى ها از جمله اقداماتى است 
كه با شعار ســال و حمايت از توليد و سرمايه گذار 

منافــات دارد و ادامــه اجراى ايــن روند برخالف 
سياست هاى استان در حمايت، پشتيبانى و رفع موانع 
توليد اســت. هرچند كه روز يكشنبه روابط عمومى 
شركت برق اســتان همدان به خبرنگار همدان پيام 
اعالم كرد كه «براى قطع برق شــهرك هاى صنعتى 
با استاندارى، سازمان صنعت و شركت شهرك هاى 
صنعتى صحبت شده ولى از سوى آنها هنوز جوابى 
مبنى بر قطع برق توليدى ها در ساعاتى از شبانه روز 
اعالم نشــده اســت» اما در همان روز برق برخى 
شهرك هاى صنعتى و توليدى ها  درست در ساعات 

كارى آنها قطع شد و اين روند ادامه دارد.
يكى از توليدكنندگان گفت كه قطع برق واحدهاى 
توليدى ايجاد مانع در برابر توليد داخل اســت. قطع 
برق در ســاعاتى كه كارگران مشــغول كار هستند 
اتفاق مى افتد درصورتى كه چون اقتصاد اســتان و 
كشور در شرايط ســخت و حساسى به سر مى برد 
به نظر مى رسد كه كارخانجات نبايد شامل خاموشى 
باشند اما در صورت اجبار اين خاموشى ها مى تواند 
در ساعت هاى 5 تا 7 و يا 4 تا 6 عصر اتفاق بيفتد كه 
كارگران در حال تغيير شــيفت هستند و در صورت 
قطعى برق كمترين خســارت به واحدهاى توليدى 
وارد مى شود. يكى ديگر از توليدكنندگان هم گفت: 

از روز شنبه هر روز از ساعت يك ظهر برق كارخانه 
قطع مى شود و در صورت ادامه اين روند دستگاه ها 
و ديــگ بخارهاى اين واحد خراب خواهند شــد. 
وى ادامه داد: همه مى دانند وقتى ديگ بخار روشن 
مى شود نبايد خاموش شــود چون آسيب جدى به 

دستگاه ها و اقتصاد و توليدى وارد مى شود.
وى ادامه داد: قرار بود مســئوالن از توليد حمايت و 
مانع زدايى كنند. حاال اگر نمى خواهند يا نمى توانند 
به اقتصاد كشــور و معيشــت مــردم كمك خوبى 
داشــته باشند حداقل با چنين اقداماتى سنگ جلوى 
آنها نيندازند. ايــن توليدكننده گفت: برق بعضى از 
واحدهاى توليدى اصال نبايد قطع شود اما اگر واقعا 
نياز به قطعى وجود دارد برق واحدهايى كه خسارت 
زيادى نمى بينند آن هم در ســاعاتى از شبانه روز كه 

كمترين آسيب به آنها مى رسد را قطع كنند.
رئيس كميسيون انرژى و نماينده مردم مالير هم در 
جلسه علنى روز يكشنبه تأكيده كرده است كه سران 
قوا و شــوراى عالى امنيت ملى بايد به مسأله توليد 
برق ورود داشــته باشند زيرا آسيب هاى اجتماعى و 

اقتصادى نگران كننده اى را به دنبال دارد.
هادى بيگى نژاد در تذكرى شفاهى خطاب به رئيس 
مجلس گفت: مسأله برق موضوع نگران كننده است 

و اگر اعالم كنيم كه موضوع برق همانند يك بمب 
ســاعتى در ســال هاى آينده عمل مى كنــد، اغراق 

نكرده ايم. 
بيگى نژاد گفت: از منظر كارشناسان 3 راه حل تلفيقى 
براى حل مشــكل تأمين برق وجود دارد؛ ســاخت 
نيروگاه جديد، ارتقاء نيروگاه هاى موجود و اصالح 

شبكه به منظور كاهش تلفات.»
رئيس مجلس شوراى اسالمى هم گفت كه بى نظمى 
در قطعــى برق غيرقابل پذيرش اســت و از رئيس 
كميسيون انرژى خواست در نشستى با حضور وزير 

نيرو، جداول خاموشى را بررسى كند.
آن طور كه مديرعامل توانير در گفت وگوى رسانه اى 
گفته اســت: گرماى زودهنگام، استفاده زودهنگام 
كشاورزان از چاه هاى آب، كم بارشى و خشكسالى، 
اســتفاده زودهنگام از وســايل سرمايشى و استفاده 
گســترده از دســتگاه هاى ماين سبب رشد مصرف 
20 درصدى برق شــده درصورتى كه متوسط رشد 

مصرف 10 ساله 1/8 درصد بوده است.
وى همچنين از كاهش توليد به دليل تعميرات، كاهش 
ذخيره آب نيروگاه برق- آبى خبر داد و گفت كه اين 
مشــكالت بيش از 50 درصد توليد برق را كاهش 
داده است. مديرعامل شركت برق استان همدان پس 
از 2 روز پيگيــرى و تماس هاى تلفنى به هيچ نوع 
پرسشــى واكنش نشــان نداد درصورتى كه مديران 
استان در زمان وجود بحران و مشكل است كه بايد 
پاسخگوى مردم باشند. قطع گسترده برق در روزهاى 
گذشته منجر به آسيب به بخش هاى مختلف توليدى 
و اقتصادى و مختل شــدن زندگى روزمره مردم در 
ســاعاتى از روز شده و انتقاد اقشار مختلف مردم و 
نمايندگان را از شــيوه مديريت و برنامه ريزى براى 

تأمين برق در سطح كشور به دنبال داشته است.

در سال رفع موانع توليد قطعى برق از راه رسيد

درخواست توليدكنندگان از برنامه ريزان قطعى برق
■ جدول قطعى برق ثابت و مشخص باشد             ■ تا چه زمانى مشكل قطعى برق خواهيم داشت؟

■ زمان قطعى برق در پايان شيفت كارى باشد

در جلسه بيمه تعاون و روساى اتحاديه ها و اصناف با بيمه تعاون استان مقرر شد

شروع پرداخت خسارت تعطيلى كسب و كار 
بيش از 1000 واحد صنفى
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بازديد سيفى ازپروژه هاى تويسركان
 مديركل ورزش و جوانان استان بر تكميل پروژه هاى ورزشى نيمه 

تمام تويسركان تاكيد كرد.
مديركل ورزش و جوانان استان در جلسه ستاد ساماندهى امور جوانان 
شهرســتان تويســركان كه با حضور فرماندار اين شهرستان و رؤساى 
دســتگاه هاى اجرايى برگزار شد ضمن تبريك ســالروز حماسه فتح 
خرمشهر، اظهار كرد: تويسركان از ديرباز سهم بسزايى در قهرمان پرورى 
و افتخارآفرينى داشته است، ما به دنبال ايجاد تعهد بدون پشتوانه و جديد 
نيستيم اما با تمام توان در جهت تكميل تعهدات ادوار قبلى اقدام مى كنيم.

حميد ســيفى تصريح كرد: با پيگيرى هــاى صورت گرفته بيش از 48 
ميليارد تومان جهت تكميل پروژه هاى عمرانى استان در راستاى كاهش 
آسيب هاى اجتماعى و ارتقا نشــاط و سالمت جامعه جذب كرده ايم. 
وى افــزود: تكميل پروژه هاى عمرانى ورزش و جوانان با پيشــرفت 
باالى 40 درصد در دستور كار است و در اين راستا نيز اقدامات خوبى 

صورت گرفته است.
سيفى حمايت از هيات هاى ورزشى داراى طرح و برنامه مدون توسط 
فرماندارى و اداره ورزش و جوانان تويســركان را اولويت دانســت و 
گفــت: اداره كل ورزش و جوانان در حد تــوان باتوجه به برنامه هاى 
هيات هاى ورزشى به صورت دوره اى اعتبارى به آنها اختصاص مى دهد 

تا بتوانند برنامه هاى جارى خود را دنبال كنند.
هم اكنون 5 پروژه داراى رديف اعتبار ملى و 4 پروژه داراى رديف اعتبار 

استانى در شهرستان  تويسركان وجود دارد.

درخشش دونده هاى همدانى 
در قهرمانى كشور

 ورزشكاران همدانى در رقابت هاى دو وميدانى قهرمانى بزرگساالن 
كشور حايز مدال هاى رنگارنگ انفرادى و كسب سكوى نايب قهرمانى 

در بخش تيمى شدند.
دبير هيات دو وميدانى اســتان با اعالم اين خبــر گفت: اين رقابت ها 
بــا حضور 203 دونده در قالب 34 تيم در بخش مردان و به مناســبت 

گراميداشت زنده ياد ابراهيم نوح نژاد در اراك برگزار شد.
در ماده يك هزار متر حسين صالحى امين از همدان دوم شد، در ماده 30
كيلومتر پياده روى حميدرضا زوراوند از همدان قهرمان شد و آرمين شاه 

ملكى ديگر ورزشكار همدانى بر سكوى دوم ايستاد.
همچنين در ماده 1500 متر ســيد امير زمانپــور و على عالمى هر 2 از 

همدان به ترتيب مقام هاى دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در ماده سه هزار متر با مانع سيد امير زمانپور از همدان عنوان نخست را 

تصاحب كرد تا تيم منتخب استان با دست پر بازگردد.
در بخش تيمى نيز همدان با 2 نشــان طال، سه نقره و يك برنز سكوى 

نايب قهرمانى اين دوره از مسابقات را به دست آورد.

ليگ هاى اروپايى به آخر خط رسيد

 رقابت هاى فوتبال باشگاهى در قاره اروپا به پايان رسيد و تيم هاى 
قهرمان و راه يافته به ليگ قهرمانان در يلگ هاى معتبر معرفى شدند.

در اين شــماره نگاهى به 5 ليگ معتبر اروپايى داريمو. ابتدا به الليگا 
اســپانيان مى پردازيم. در اســپانيا همواره جدال قهرمانى بين دو تيم 
بارسلونا و رئال مادريد است و يكى از اين دو تيم بحث قهرمانى دارند 

اما امسال تيم ديگرى قد علم كرد و به سلطه اين دو تيم پايان داد.
ديگر تيم مادريدى اتليكو با هدايت مربى جوانى چون سيمونه امسال 
گوى سبقت را از ديگر مدعيان ربود و از همان هفته هاى نخست صدر 
جدول را تصاحب كرد اين تيم كه سوارز مهاجم اروگوئه اى بارسلونا 

را در اختيار داشت فصل موفقى را سپرى كرد.
ــا  ــرد و ب ــال نهايــت ســود را ب ــودن بارســا و رئ ــاده نب اتلتيكــو از آم
ــاد  ــت ايج ــيه امني ــدول حاش ــدر ج ــود در ص ــراى خ ــاال ب ــاز ب امتي
كــرد. ايــن تيــم در چنــد هفتــه گذشــته بــا افــت روبــه رو شــد و بــا 
اوج گيــرى رئــال و بارســلونا فاصلــه امتيــازات بــه حداقــل رســيد و 
اگــر دو تيــم پــر آوازه بــا بخــت و اقبــال بيشــترى روبــه رو مى شــدند 
ــم  ــن دو تي ــا اي ــد ام ــى را كســب كنن ــتند قهرمان ــم مى توانس ــاز ه ب
نيــز بــا چنــد شكســت بــار ديگــر جــاده قهرمانــى را بــراى اتلتيكــو 
همــوار كردنــد بارســلونا از دو هفتــه قبــل از كــورس مدعيــان خــارج 
شــد رئــال نيــز تــا روز پايانــى اميــدوار بــه لغــزش همشــهرى خــود 
بــود امــا در هفتــه پايانــى هــم رئــال و هــم اتلتيكــو كامبــك زدنــد و از 
شكســت پيــروزى ســاختند تــا اتلتيكــو بــا ســيمونه بــه مقــام قهرمانى 
الليــگا برســد و رئــال در جــاى دوم ايســتاد و بارســلونا نيز در ســكوى 
ســوم قــرار گرفــت تيــم ســويا نيــز بــا كســب عنــوان چهــارم جــواز 
حضــور در ليــگ قهرمانــان را كســب كــرد تــا اتلتيكــو مادريــد، رئــال 
مادريــد، بارســلونا و ســويا چهــار نماينــده الليــگا در ليــگ قهرمانــان 
باشــد در اســپانيا دو تيــم رئــال سوســيه داد وبتيــس راهــى ليــگ اروپــا 

شــدند وويارئــال نيــز بــه پلــى اف ليــگ اروپــا راه يافــت. 
تيم ويارئالفيناليت ليگ اروپا كه اين هفته بايد با منچستر يونايتد بازى 
كنــد. در صورت برترى در اين ديدار جواز حضور در ليگ قهرمانان 
را كســب خواهند كرد تا اسپانيا با 5 نماينده در ليگ قهرمانان حضور 

داشته باشد.
در بونــدس ليگاى آلمان بار ديگر بايرن مونيخ عنوان قهرمانى به خود 
اختصاص داد بايــرن مونيخ از هفته ها قبل عنــوان قهرمانى خود را 
مسجل كرد. در اين كشور تيم هاى بايرن مونيخ ،اليپزيش،  دورتموند 

و وولفسبورگ  
جواز حضور در ليگ قهرمانى را كســب كردند تيم هاى فرانكفورت 
و بايرلوركوزن به ليــگ اروپا راه يافتند و تيم يونيون برلين نيز راهى 
پلى اف شد. در انتهاى جدول نيز تيم هاى كلن ،وردربرمن وشالكه به 

دسته پايين تر سقوط كردند.
در ليگ برتر، منچستر سيتى با هدايت گوارديوال از چند هفته قبل تاج 
قهرمانى را بر سر گذاشت اما در شب پايانى اتفاقات جالبى افتاد ولستر 
با شكست عجيب از حضور در ليگ قهرمانان كنار ماند و ليورپول با 
قرار گرفتن در رده چهارم به همراه منچســتر سيتى، يونايتد و چلسى 
مجوز حضور در ليگ قهرمانان را كســب كرد و تيم هاى لستر سيتى 
ووستهام به ليگ اروپا راه يافتند وتاتنهام نيز راهى پلى اف شد. در ليگ 
انگلستان تيم هاى فوالم ،وست برومويچ  و شفيلد يونايتد نيز به دسته 

پايين تر سقوط كردند.
 در ايتاليا امســال اينترميــالن حرف اول را زد و شــاگردان كونته با 
اقتدار بر سكوى قهرمانى جلوس كردند و به اقتدار يوونتوس در اين 
كشور پايان دادند. در اين كشورآث ميالن به رده دوم رسيد و اتاالنتا و 
يوونتوس نيز سوم و چهارم شدند. در اين كشور ناپلى در هفته پايانى 

باخت و از حضور در ليگ قهرمانان باز ماند.
از كشور ايتاليا تيم هاى اينتر و آ.ث ميالن، اتاالنتا و يوونتوس به ليگ 
قهرمانان راه يافند ناپولى و التزيو به ليگ اروپا راه يافت و تيم اس رم 
در مرحله پلى اف حضور خواهد يافت. در اين كشور تيم هاى بنونتو ، 

كروتونه  وپارما نيز به يك رده پايين تر سقوط كردند.
در فرانسه تيم ليل با اقتدار پارى سن ژرمن پايان داد و عنوان قهرمانى 
را تصاحب كرد. پى اس جى دوم شد و تيم موناكو سوم شد و به ليگ 

قهرمانان صعود كردند.

حضور دختران ماليرى 
در اردوى تيم ملى هندبال 

 تيم هندبال دختران ماليرى با حضــور در اردوى آمادگى تيم ملى 
هندبال نوجوانان كشــور به مصاف تيم ملى منتخب هندبال نوجوانان 

كشور در اراك رفت .
با هماهنگى هاى انجام شــده از سوى هيات هندبال اين شهرستان و با 
هدف ايجاد انگيزه و تالش مضاعف براى رســيدن به مراحل باالتر در 
رقابت ها و حضور در تيم هاى ملى در آخرين روزهاى ارديبهشت ماه 

ســال جارى تيم هندبال نوجوانان اين شهرســتان با حضور در اردوى 
آمادگى تيم ملى نوجوانان كشــور به ميزبانى شهر ستان اراك به مصاف 

تيم منتخب نوجوانان دختر كشور رفت.
در اين اردو كه براى آمادگى و محك زدن توانايى ورزشــكاران برگزار 
شــد تعداد ســى نفر از برترينهاى هندبال دختر كشــور در رده سنى 
نوجوانان شركت كردند و از تمام توانايى ها و تجربه ها و آموزش هاى 
خود اســتفاده كردند تا بتوانند در آينده اى نزديك در ميادين ملى و فرا 

ملى پرچم مقدس جمهورى اسالمى ايران را به اهتزاز بكشند.
ســبا زنگنه و الناز يارمحمد توســكى از ورزشكاران نوجوان و خوش 

آتيه ماليرى نيز با توجه به اســتعداد بالقوه و درخشــش خاص خود 
در مسابقات و ليگهاى كشور از ســوى فدراسيون هندبال كشور براى 

عضويت تيم ملى هندبال نوجوانان كشور انتخاب و معرفى شدند 
مژگان ملكى رئيس هيات هندبال شهرستان مالير ضمن قدر دانى از زحمات 
و تالشهاى رياست اداره ورزش و جوانان و مسئولين اين شهرستان از آنها 
خواست تا نگاه ويژه اى به ورزش بانوان در سطوح قهرمانى داشته باشند 
تا بتوان با برگزارى مسابقات استانى و كشورى و اعزام تيمها به مسابقات و 
ليگهاى كشورى شاهد تواناييهاى بانوان در قهرمان پرورى و كسب سكوهاى 

موفقيت در ميادين ملى و حتى فرا ملى بود .
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پيشخـوان

پيمايش مسير خلخال به 
اسالم توسط كوهنوردان 

فامنين
 پيمايــش جنگل خلخال به اســالم 
توســط كوهنوردان شهرستان فامنين به 
مناسبت گراميداشت سوم خرداد برگزار 

شد.
به همت هيات كوهنــوردى و صعود 
هاى ورزشى شهرستان فامنين، پيمايش 
جنگل خلخال به اســالم به مدت سه 
روز و به مناســبت بزرگداشت سالروز 
آزاد سازى خرمشهر با حضور 14 نفر 
از كوهنوردان اين شهرستان برگزار شد. 
حسين نعيمى رئيس هيات كوهنوردى 
و صعود هاى ورزشى شهرستان فامنين 
اظهار داشــت: اين پيمايــش فرهنگى 
ورزشى به مناسبت ســوم خرداد و به 
ياد شــهدا برگزار شــد، مسير خلخال 
به اســالم كه در منطقه مشــترك بين 
استان هاى اردبيل و گيالن است يكى 
از زيباترين مســيرها براى اجراى يك 
برنامه طبيعت گردى و يا جنگل نوردى 

مى باشد . 

دونده همدانى مسافر 
بازى هاى پارالمپيك 

توكيو شد
 وحيد على نجيمــى دونده همدانى 

مسافر بازى هاى پارالمپيك توكيو شد.
وحيد علــى نجيمــى در مرحله نهايى 
ركوردگيرى ملى پوشــان نابينايان و كم 
بينايان كشور با كسب حدنصاب ورودى 
پارالمپيك، نخســتين ســهميه ورزش 
استان همدان در اين رويداد مهم جهانى 

را كسب كرد.
على نجيمى در 2 ماده 400 متر و يكصد 
متر ســرعت امكان حضــور در رقابت 
هاى دو وميدانــى نابينايان و كم بينايان 
پارالمپيك توكيو ژاپن را به دست آورد.

الزم به ذكر است نجيمى براى نخستين 
بار حضــور در پارالمپيك را تجربه مى 

كند.

صعود كوهنوردان بهارى 
به قله بدرپريشان 

 به مناســبت آزاد ســازى خرمشهر 
جمعى از كوهنوردان پيشكسوت بهارى 
به قله بدرپريشان واقع در قروه سنندج 

صعود كردند.
بــه مناســبت ســوم خــرداد گراميداشــت 
آزاد ســازى خرمشــهر تيــم هيــات 
مرتضــى  از  متشــكل  كوهنــوردى 
گوزلــو،  قــره  غالمرضــا  شــفيعى، 
ــا ســابقه و فنــى كار  ــرورش جــوان ب پ
ــه  ــمت قل ــه س ــوردى، ب ــات كوهن هي
هــاى بدرپريشــان واقــع در مســير قــروه 
ســنندج حركــت كردنــد و ايــن قلــه را 
ــد.  ــح كردن ــر فت ــاع 3298 مت ــا ارتف ب

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته نوزدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1335+19982218علم وادب تبريز 1
934+199731910شهردارى همدان 2
430+198651612مس نوين كرمان 3
328+197751714سپيد رود رشت4
325+196761815اسپاد تهران 5
225+196761715اميد پرسپوليس گناوه6
824-196671826ايرانجوان بوشهر7
623+198741610ويستا تورين تهران 8
522-196491520شهردارى بندر عباس9

121-194961011ملى حفارى اهواز 10
521-195771924فوالد نوين اهواز11
521-195681621اواالن كامياران12
621-195681622فرش محتشم تبريز13
1415-194312822نفت وگاز گچساران 14

برونسپارى راهبرى، بهره بردارى، نگهداشت، توسعه، بازسازى و بهسازى منابع تأمين آب، تأسيسات پمپاژ، انتقال، توزيع 
و پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى كبودراهنگ به شماره ع/1400/133

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار برونسپارى راهبرى، بهره بردارى، نگهداشت، توسعه، بازسازى 
و بهسازى منابع تأمين آب، تأسيسات پمپاژ، انتقال، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى كبودراهنگ با برآورد اوليه 27,510,614,440 ريال 
بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكارانى كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) 
يا صالحيت بهره بردارى از شبكه، مخازن و خطوط انتقال آب از وزارت نيرو و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند، از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد.
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir در سامانه ستاد و شماره فراخوان 2000007001000007 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/3/1

* هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/3/1 لغايت 1400/3/6 تا پايان وقت ادارى 
* آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1400/3/17 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/3/18 ساعت 10:30 در سالن جلسات مناقصه گزار 
* مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1,375,530,722 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 
6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 122402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد. 
اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهرشده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/17 به 

دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
*نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، 
و  ثبت نام: 88969737  دفتر  تماس 021-41934  مركز  سامانه:  در  عضويت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات  تا 13:15  پنجشنبه 7:45 

85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شــهردارى همــدان در هفته 
نوزدهم در تبريز مقابل تيم محتشــم متوقف 
شــد وصدر جدول را به ديگــر تيم تبريزى 

هديه كرد.
هفته نوزدهم از رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشــور در گروه 
نخســت با انجام 7 ديدار دنبال شد. در يكى 
از اين ديدارها تيم فوتبال شــهردارى همدان 
يكه تاز جــدول رده بنــدى در تبريز ميهمان 

محتشم اين شهر بود.
شــهردارى كه هفته گذشته شكست تلخى را 
تجربه كرد و 3 امتياز شــيرين را به ايرانجوان 
بوشــهر هديه كرد اين هفته نيــز با ارائه يك 
بازى نه چندان خوب در مصاف با محتشــم 
تبريز يك بر يك متوقف شــد و با از دست 
دادن 2 امتياز حســاس صدر جدول را به تيم 

علم و ادب تبريز هديه كرد. 
شــاگردان رضــا طالئى منش در ايــن بازى 
نتوانســتند توانايى هاى خود را نشــان دهند 
و با نمايش فوتبالى پــر انتقاد پس از هفته ها 
صدرنشينى يك پله سقوط كردند تا با نگرانى 

ليگ را دنبال كند.
تيم محتشــم تبريز كه در انتهاى جدول براى 
فراز از سقوط مى جنگد در اين بازى خانگى 
به دنبال كسب پيروزى بود و در نيمه نخست 
فوتبال قابل قبولــى ارائه داد و در همان نيمه 

نخست به گل برترى رسيد.
با شــروع نيمه دوم شــهردارى همدان براى 
جبران گل خورده بازى را هجومى آغاز كرد و 
بازيكنان اين تيم تالش كردند تا گل خورده را 
جبران كنند تالش شهردارى چى ها خيلى زود 

جواب داد و گل مساوى به ثبت رسيد.
در ادامــه بــازى حمالت نه چنــدان جدى 
شهردارى راه به جايى نبرد و در نهايت دو تيم 

به تساوى يك بر يك رضايت دادند.

شكست شــهردارى به كام ديگر تيم تبريزى 
شــد و علــم و ادب در ديدار بــا تيم انتهاى 
جدولى نفت و گاز گچســاران به زحمت با 
يك گل به برترى رسيد و با توجه به شكست 

شهردارى به صدر جدول صعود كرد.
ديگر تيم مدعى صعود ويستا توربين بود كه 
اين هفته  در بوشــهر بــه مصاف تيم متحول 
شده ايرانجوان رفت بوشهرى ها كه از پيروزى 
هفته قبل مقابل شهردارى سرمست بودند در 
اين بازى نيز تيم برتر ميدان بودند و در نهايت 

شــاگردان فرشــاد پيوس را با شكست دو بر 
يك بدرقه كردند و فرصت رســيدن به صدر 
جدول را از دســت دادند. در ساير ديدارهاى 
اين هفته مس نوين كرمان با دو گل شهردارى 
بندرعباس را مغلوب ســاخت و اميد گناوه با 

يك گل از سد اسپاد تهران گذشت.
تيم فوتبال آواالن كامياران نيز با يك گل ملى 
حفارى اهواز را شكســت داد و در نهايت دو 

تيم فوالد نوين اهواز و ســپيد رود رشت در 
يك بازى پرگل 2 بر 2 مساوى به پايان رسيد.
با گذشت 19 هفته از رقابت ها تيم فوتبال علم 
و ادب تبريز با 35 امتياز صدرنشــين شــد و 
شهردارى با 34 امتياز در رده دوم ايستاد. تيم 
ويستا توربين تهران نيز با 31 امتياز سوم است.

در اتهــاى جــدول نيز تيم هــاى نفت و گاز 
گچســاران، آواالن كاميــاران و ملى حفارى 
اهواز خطر سقوط به دسته پايين تر را بيش از 

هر زمان ديگرى احساس مى كند.

قهرمانان ورزش هاى الكترونيك همدان معرفى شدند

بانوى همدانى در مسابقات پومسه طال گرفت

 قهرمانــان ورزش هــاى الكترونيــك همــدان انتخابــى اســتان بــراى 
اعــزام بــه مســابقات كشــورى بــا برگــزارى يــك دوره مســابقه معرفى 

ند. شد
در اين رقابت ها و در بخــش FIFA٢١ مهدى قربانى عنوان قهرمانى 
را كســب كرد، محمد عابدى دوم شــد و اميرمحمد غالمى بر سكوى 

سوم قرار گرفت.
همچنيــن در بخش فوتبال الكترونيك PES٢١ كه در مرحله گروهى و 
حذفى و با انجام 157 بازى انجام شــد، ســينا كلهرى عنوان قهرمانى را به 
دســت آورد ومحمدرضا رستمى دوم شــد و مهدى عين آبادى مقام سوم 

را كسب كرد.
ايــن نفــرات مجــوز حضــور در مســابقات قهرمانــى كشــور را كســب 

كردند.

 در مســابقات قهرمانى كشــور با عنوان 
پومسه دســت هاى خدايى ، سيده معصومه 
حسينى توانســت مدال طالى رده سنى 31

الى 40 سال را كسب كند .
در مسابقات قهرمانى كشور پومسه با عنوان 
دســت هاى خدايى سيده معصومه حسينى 

بانوى پرافتخار تكواندو اســتان همدان مثل 
هميشه توانست مدال طالى اين مسابقات را 

به دست بياورد.
ــا  ــه صــورت آناليــن و ب ايــن مســابقات ب
ــم  ــدوكار خان ــش از 200 تكوان حضــور بي

برگــزار شــد.

با توقف در تبريز 

شهردارى همدان
صدرجدول را از دست داد
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

"اختروش هاى سرد" چه هستند؟
 اختروش ها يا كوازارها پديده جذابى هســتند. آنها در ساده ترين 
تعريف ممكن، ديسك هاى افزايشى درخشان هستند كه هنگام انتشار 
گرما و نور شديد از آن ديسك، تشكيل مى شوند. اين در اثر اصطكاك 
حاصــل از چرخش ماده در اطراف و در نهايت ورود به ســياه چاله 

ايجاد مى شود.
به گزارش ايســنا و به نقل از آى اى،  در ايــن گزارش به اينكه آيا 
"اختروش هــاى ســرد"(cold quasars) مخلوقات حاصل از 
مرگ كهكشانى هســتند و اينكه آنها چه كار مى كنند و چه ارتباطى 
با كهكشــان ها دارند، مى پردازيم. مواد در اطراف "افق رويداد" جمع 
مى شوند كه نقطه اى است كه در آن جاذبه به قدرى قوى مى شود كه 

هيچ ماده اى، حتى نور قادر به فرار از آن نيست.

پرانرژى ترين نور جهان شناسايى شد
 دانشــمندان با استفاده از يك تلســكوپ واقع در چين موفق به 
شناسايى پرانرژى ترين نورى شده اند كه تاكنون مشاهده شده است. 
به گزارش انگجت، دانشمندان هنوز رمز و راز نورهاى پرانرژى را به 
طور كامل حل نكرده اند و اكنون آنها به رمز و راز ديگرى رسيده اند.

 "LHAASO" گروهى از دانشــمندان با اســتفاده از رصدخانــه
مســتقر در چين، پرانرژى ترين نورى را كه تاكنون مشــاهده شده را 
رصد كردند. دانشــمندان مى گويند، اين نــور پرانرژى از يك گروه 
دوازده تايى از "كانون هاى داغ" ســاطع كننده پرتوى گاما آمده است 
كه بيشــترين انرژى مربوط به يك اشــعه با حدود 1.4 كوادريليون 
الكترون ولت انرژى است.اين در حالى است كه ركورد قبلى متعلق به 

يك پرتوى گاما زير يك كوادريليون الكترون ولت بود.

تاثير دماى محيط بر مرده زايى
 دانشمندان در حال بررسى تاثير افزايش دماى كره زمين بر رشد 

آمار مرده زايى هستند. 
به گزارش سايمكس، محققان دانشكده ى علوم زمين و محيط زيست 
از دانشگاه كوئينزلند و موسســه تحقيقاتى(Mater)، 12 مطالعه را 
مورد بررسى قرار دادند و دريافتند قرار گرفتن در معرض دماى باال 
در طول دوران باردارى به ويژه اواخر اين دوره، باعث افزايش خطر 

مرده زايى مى شود.
جسيكا سكستون(Jessica Sexton) دانشجوى دكترا مى گويد: 
ايــن تحقيقات كــه در مراحل اوليه قرار دارد وجــود ارتباطى ميان 
مرده زايــى و قرار گرفتــن در معرض دماى بــاال و پايين در دوران 

باردارى را نشان مى دهد.

بررسى تاثير ليتيوم در بروز افسردگى
 پژوهشگران آلمانى در بررسى جديد خود، به بررسى تاثير ميزان 

ليتيوم مغز در بروز افسردگى پرداختند.
به گزارش ايسنا ، اختالالت افســردگى، از شايع ترين بيمارى ها در 
سراســر جهان به شمار مى رود. داليل اين اختالالت، پيچيده هستند 
و تاكنون فقط تا حدودى درك شــده اند. به نظر مى رســد كه عنصر 

كمياب ليتيوم در اين ميان نقش داشته باشد.
گروهى از پژوهشــگران "دانشــگاه فنى مونيخ"(TUM) آلمان در 
بررسى جديد خود نشان داده اند كه توزيع ليتيوم در مغز افراد افسرده، 
با توزيع آن در مغز افراد ســالم متفاوت است.ليتيوم براى بسيارى از 
ما به خاطر باترى هاى قابل شارژ آشنا است. بيشتر افراد، ليتيوم را به 

صورت روزانه در آب آشاميدنى خود مصرف مى كنند.

نقش درمان هاى ضد سرطان 
در افزايش سن سلول ها

 تحقيقات جديد نشــان مى دهد، برخى از درمان هاى ضد سرطان 
ممكن است باعث تسريع روند پيرى سلول ها شوند. به گزارش مهر  
 (Wiley)يافته هاى اين تحقيقات كه توسط شركت انتشارات وايلى ،
در مجله ى "American Cancer Society" به چاپ رسيده 
نشان مى دهد كه تغيير در دى ان اى بيماران ممكن است باعث التهاب 
و ايجاد خستگى شــود. فعاليت ژن ها در طول زندگى طى تغييرات 
اپى ژنتيكى يا تغييرات فيزيكى دى ان اى تنظيم مى شود. اين تغييرات 
بر روى توالى هاى اصلى دى ان اى رخ نمى هد. اپى ژنتيك شاخه اى از 
زيست شناســى است كه به مطالعه ى تاثير عوامل خارجى و محيطى 

بر روى ژن ها مى پردازد.

كتابفروشى ها در بهارانه كتاب 
ثبت نام كنند

 ثبت نام كتابفروشــى ها در طــرح «بهارانه كتاب 
1400» از سه شنبه (چهارم خردادماه) در سراسر كشور 

آغاز مى شود
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان،  كتابفروشــى هاى سراسر كشور 
مى توانند از سه شــنبه (چهارم خردادمــاه 1400) با 
مراجعه به سايت tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام 

در طرح «بهارانه كتاب1400» اقدام كنند.
الزم به ذكر است كتابفروشى هاى مشاركت كننده در 
طرح هاى قبلى، براى تاييد شــركت در بهارانه كتاب 
1400 نياز به ثبت نام مجدد ندارند و كافى اســت با 
مراجعه به پنل كاربرى خود شرايط شركت در طرح 

را تاييد و اطالعات خود را كنترل و ويرايش كنند.
خانه كتاب و ادبيات ايــران با حمايت معاونت امور 
فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى به منظور 
رونق بخشــيدن به بازار كتــاب و ترويج كتابخوانى، 
تســهيالتى را در قالب يارانه خريــد كتاب از طريق 
كتابفروشى هاى سراسر كشور، مستقيماً به خريداران 
كتاب پرداخت مى كند.  در اين طرح، كتابفروشــى 
هايى كه شــرايط الزم را دارا باشند، پس از ثبت نام، 
مى توانند كتاب هاى خود را كه با شــرايط تعيين شده 

مطابقت داشته باشند به خريداران بفروشند.

معرفى بهار به عنوان شهرستان 
برتر فرهنگى

 اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان بهار 
بــه عنوان اداره برتر در بين ادارات فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى شهرستان هاى استان معرفى شد
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان، در جلسه شوراى ادارى اين 
اداره كل كه با حضور روســاى ستادى و شهرستان ها 
برگزار شــده بود، از حبيب شهنوازيان به عنوان مدير 
برتر تجليل شد. ارزيابى ها براى انتخاب اداره برتر، بر 
اساس معيارهاى مختلف از جمله برگزارى برنامه هاى 

فرهنگى و هنرى ابتكارى انجام شده است.
عالوه بر اين در اين جلسه، عباس مطلبى كارشناس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان كبودراهنگ به 

عنوان كارشناس نمونه فرهنگى تجليل شد.

ضربات 15ماهه كرونا به گردشگرى همدان
 صاحبان كســب وكار گردشگرى در اســتان همدان 15 ماه است آب 
خوش از گلويشان پايين نرفته و تنها اماكن گردشگرى، خدمات مسافرتى 
و هتل ها به گفته فعاالن و كارشناسان گردشگرى ماهانه چيزى دست كم 
معادل 200 ميليــارد تومان ضرر مى كنند. اگر به اين رقم فروشــگاه ها،  
حمل ونقل، موسســه هاى آموزشــى و تفريحى را بيفزاييم آنگاه مى توان 

برآوردى بهتر از حجم خسارت هاى وارده داشت.
يك و نيم ســال پيش هيچ كــس فكرش را هم نمى كــرد در فصل داغ 
گردشگرى،  همدان اين چنين سوت و كور باشد و ديدن توريست داخلى و 
خارجى از محاالت باشد . اين شهر با جاذبه هاى فرهنگى و تاريخى متعدد 
همواره پذيراى عالقه مندان به فرهنگ و هنر و معمارى بود،  كســانى كه 
مشتاقانه چشم به اين آثار دوخته و تالش مى كردند بهترين زاويه را براى 
عكس گرفتن پيدا كنند. اين روزها در همدان از آن غلغله و همهمه خبرى 
نيست،  غار پرمسافر عليصدر و اللجين پرگردشگر و گنجنامه همدان هم از 
تكاپو افتاده اند   و صبح يك روز ارديبهشت، در بخش هاى توريستياستان  

تنها صدايى كه به گوش مى رسد، صداى زوزه باد است . 
هگمتانه و آرامگاه بوعلى ســينا  خالى از حضور گردشگران خارجى و 
داخلى و گنجنامه توريســتى هم تعطيل است. خلوتى ميدان آرامگاه  در 
صبح باعث شده اغلب مغازه هاى دور ميدان بسته و انگيزه اى براى بازكردن 

مغازه هايشان نداشته باشند.
توريســت هاى خارجى به صفر رسيده و گردشــگران داخلى هم با منع 
ترددى كه وجود دارد به همدان نمى آيند  و به ندرت شاهد حضور آنها در 

اين مدت در سطح شهر بوده ايم.
يكى از كســبه پياده راه بوعلى ميگويد :  بسيارى از صاحبان كسب وكار 
صنايع دســتى در بازار همدان  تصميم به تعطيلى مغازه هايشان گرفته اند، 
عنوان اغلب كسانى كه مغازه اجاره اى داشتند نمى توانستند اجاره هاى 8 تا 
15 ميليون تومانى در ماه را پرداخت كنند، در نتيجه ناچار شدند مغازه ها 

را خالى كنند.
هر كسب وكارى نياز به زمينه سازى دارد و كسانى كه ناچار به كناره گيرى 
از بازار صنايع دستى شدند هم به سرعت نتوانستند جذب بازارهاى ديگر 
شوند ، بنابراين شش ماه تا يك سال خالصى به آنها خورد كه همين وضع 

معيشت آنها را با بحران مواجه كرده است.
مغازه داران،  حجره داران و صنعتگران بخشــى از كسانى هستند كه در اين 
دوره خسارت هاى جدى به كارشان وارد شده  است. شواهد ميگويد : در 
همدان  60 تا 70 درصد فعاالن بخش گردشــگرى شغل شان در معرض 
خطر قرار دارد كه اگر اين صنعت بازيابى نشود ممكن است شغل شان را 

از دست بدهند.
كاهش 90 درصدى گردشــگر به اين معناست كه كمتر تور گردشگرى 
به اســتان همدان مى آيد. همين موضوع زندگى راهنمايان گردشگرى را 
بــا اختالل جدى مواجه كرده،  به طورى كه بنا به گفته مســووالن، برخى 
راهنمايــان به طور 100 درصدى شــغل خود را از دســت داده اند، آنها 
درحال حاضر يا بيكارند يا مجبور شــده اند شغلى جايگزين پيدا كنند كه 
همين موضوع گردشگرى اين اســتان را در روزهاى پساكرونا با چالش 

كمبود نيروى متخصص مواجه مى كند.
عالوه بر اين مشــاغل، صاحبان كافه ها، رستوران ها و مشاغلى از اين 
دســت نيز در اين دوره ضرر و زيان هــاى هنگفت را تجربه كرده اند.  
اپيدمــى كرونــا باعث ترس زيــادى در مردم شــد و همين موضوع 
كسب وكار را هم با اختالل مواجه كرد به طورى كه 80 درصد مشتريان  

از دست رفته اند.

وزير ميراث فرهنگى:
گردشگرى واكسن به سبد گردشگرى سالمت  

اضافه مى شود
 اين ظرفيت وجود دارد كه پس از واكسينه شدن همه مردم و با توليد 
واكسن داخلى كرونا، «گردشگرى واكسن» به سبد گردشگرى سالممت  
اضافه و منجر به رونق گردشــگرى در كشور شود. وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى گفت: به نظر مى رسد اين ظرفيت وجود دارد 
كه پس از واكسينه شدن همه مردم و با توليد واكسن داخلى، گردشگرى 

واكسن به سبد " گردشگرى سالمت " اضافه شود. 
على اصغر مونسان تصريح كرد: در زمانى كه ترس از كرونا بيشتر از اين 
روزها بود تمامى اقامتگاه هاى ما به صورت گســترده براى خدمات دهى 
اعالم آمادگى كردند؛ همچنين هتل هاى فرودگاهى براى ايرانيان خارج از 

كشور همكارى خوبى با حوزه درمان داشتند.
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى درباره گردشگرى واكسن 
و اضافه شــدن آن به سبد گردشگرى كشــور، بيان كرد: پس از واكسينه 
شــدن همه مردم و توليد واكسن داخلى در آينده اى نزديك اين ظرفيت 
وجود دارد كه واكسيناسيون را براى خارجى ها به ويژه كشورهاى همسايه 

انجام دهيم.
مونســان تصريح كرد: اضافه شدن گردشگرى مبتنى بر واكسيناسيون به 
بخش گردشگرى سالمت مى تواند به رونق گردشگرى داخلى كمك كند. 

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  4 خردادماه 1400  13 شوال 1442  25 مى 2021  شماره 4043

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:27   
خورشيد         06:07                   طلوع 
اذان ظهر                      13:13
غروب خورشيد              20:20
اذان مغرب                   20:38 
نيمه شب شرعي           00:23

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
سرى دارم كه سامانش نمى بو                                         غمى دارم كه پايانش نمى بو
اگر باور ندارى، سوى من آى                                         بوين دردى كه درمانش نمى بو

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

27 28 33 32 31 32 31 32 33 30 32 32
13 16  12  13  14  13  13  10  13  13  13 13
35 40 45 40 40 45 45 45 45 40 40 45

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه خواستى دعا كنى ، پيش از آن ، نمازى بخوان يا صدقه اى بده يا كار خيرىبكن يا 
ذكرى بگو.       

عوالى الآللى ، ج 1، ص 110، ح 16

 برنامه راهبردى عملياتى شهر 
و شهردارى همدان به عنوان اولين 
برنامه مشــاركتى شهر همدان در 
حال تهيه و تدوين است. در اين 
در  همدان  شهر  چشم انداز  برنامه 
يك افق 20ساله ترسيم و در چهار 
برنامه عملياتى در ابتداى فازهاى 

پنج ساله تهيه مى شود.
وجه تمايــز اين برنامه با ســاير 

برنامه ها، مشــاركتى بودن آن اســت تا ضمن اخذ 
نظرات تمامى گروه ها از جمله شــهردارى، شوراى 
اســالمى شــهر، دســتگاه هاى اجرايى، نخبگان ، 
شــهروندان و غيره چشــم انداز مورد وفاق همگان 
تبيين شود و بر مبناى چشم انداز تهيه شده برنامه هاى 

عملياتى شهر و شهردارى تعريف گردد.
در واقع فرايند تهيه و تدوين چشــم انداز 20 ساله 
شهر همدان با مشاركت شهروندان، مسئولين شهرى 

و كارشناسان مشخص مى گردد.
اين چشــم انداز حاصل اســتخراج گزاره هايى مى 
باشد كه از طريق نظرسنجى از شهروندان، مطالعات 
وضع موجود و مصاحبه با مسئوالن و نخبگان شهرى 
استخراج شــده است كه در نهايت چشم انداز شهر 

مشــاركت  ماحصل  كــه  همدان 
شهروندان و مســئولين و نخبگان 
شوراى  توسط  باشــد  مى  شهرى 
اسالمى شهر همدان مورد تصويب 

قرار مى گيرد.
  شهر متعلق به شهروندان 

است 
به گزارش مديريــت ارتباطات و 
همدان  شــهردار  الملل،  بين  امور 
برنامه ريزى را اصل مهم در حوزه مديريت شــهرى 
عنوان كرد و گفت: يكى از مهمترين اهداف سازمان 
هــاى موفق برنامه ريزى علمى و جامع با اســتفاده 
از تمامى ظرفيت ها اســت كه شهردارى همدان در 
جهت اقدامات موثر و براى ارتقاى ســطح كمى و 
كيفى خدمات به شــهروندان، در حال تدوين برنامه 
پنج ســاله راهبردى عملياتى شهر با چشم انداز 20 

ساله است.
عباس صوفى در اين باره تصريح كرد: اداره ى مناسب 
شهر با مشاركت شهروندان، صاحب نظران و نخبگان 
حوزه هاى مختلف محقق مى شــود چرا كه شــهر 
متعلق به شهروندان اســت و بايد نظرات و ديدگاه 
هاى مــردم را مورد توجه قرار داد و در اجراى امور 

به كار بست.
وى با اشــاره به اينكه فراخوان چشم انداز 20 ساله 
شهر همدان آغاز شده است، عنوان كرد: تحقق جامع 
و كامل چشم انداز 20 ســاله شهر همدان منوط به 
حضور همگان در اجراى اين طرح است، از اين رو 
از تمامى شهروندان گرامى به ويژه نخبگان و صاحب 
نظران در حوزه مديريت شهرى تقاضا دارم با ورود 
به وبگاه برنامه راهبردى شــهر و شهردارى همدان 
بــه آدرس 2040hamedan.ir برنامه ها، نظرات 
و ديدگاه هاى خود را با مجموعه مديريت شــهرى 

همدان در ميان بگذارند.
  نيازمند مشاركت حداكثرى 

شهروندان و نخبگان 
معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى شهردار 
همدان نيــز در اين خصوص اظهار كــرد: يكى از 
چالش هاى امــروزه ى مديريت شــهرى نگاه هاى 
متفاوت و متنوع به مسايل و پيرامون مديريت شهرى 

است.
مرتضى حضرت زاده ادامه داد: اين موضوع نيازمند 
حضور جدى و مشــاركت حداكثرى شهروندان و 
نخبگان شــهر اســت تا با بيان نقطه نظرات خود و 
به چالش كشيدن مسايل حوزه هاى مختلف شهرى، 

مديريت شــهرى را در مســير رســيدن به اهداف 
باالدستى همراهى كنند.

وى در خصــوص اين برنامه جامــع گفت: برنامه 
راهبردى- عملياتى شهر و شهردارى همدان نيازمند 
همراهى و مشــاركت جدى شــهروندان در پيشبرد 
اهداف و چشم اندازهاى 20 ساله شهر همدان است، 
از اين رو از كليه شــهروندان فهيم درخواست دارم 
همچون سنوات گذشته با مجموعه مديريت شهرى 
همدان همراهى داشته باشند تا شاهد نتايج موفق اين 

طرح در جهت توسعه شهرمان باشيم.
حضــرت زاده ادامــه داد: اين چشــم انداز همچون 
جورچينى اســت كــه هر كــدام از 
شهروندان و بهره برداران شهر همدان با 
شركت در فراخوان عمومى يك تكه از 

اين جورچين را كامل مى كنند. 
وى در ايــن باره  تصريح كرد : نظرات 
يكايك شــهروندان در تحقق اهداف 
اين طرح براى ما بســيار ارزشــمند و 
راهگشاســت، چرا كه منجر به پيشبرد 
برنامه ها و تكميل چشم انداز آينده شهر 

خواهد شد.
معاون شــهردار همدان در ادامه بيان كرد:  به منظور 
ســهولت در فرآيند مشــاركت حداكثرى همگان، 
فراخوان چشم انداز 20 ســاله شهر همدان از يكم 
لغايت 31 خردادماه ســالجارى در وبگاه رســمى 
برنامه راهبردى شــهر و شهردارى همدان به آدرس

عموم  دسترس  در   www.204٠hamedan.ir 
قرار مى گيرد تا شهروندان همدانى چشم انداز شهر را 

در سال 1420 ترسيم كنند.
اين مقام مسوول در خصوص اجراى اين مرحله از 
طرح افزود: اين فراخوان در ســه بخش نظرسنجى 
عمومى، كودك و نوجوان (مســابقه نقاشى وكليپ) 
و جوانان و دانشــجويان (مسابقه طراحى شهرى و 
ســاخت ماكت) برگزار مى شود.وى  ادامه داد: كليه 
شــهروندان در هر مقطع ســنى بــا محوريت هاى 
مختلف مى توانند در اين فراخوان مشاركت نمايند 
و شهردارى همدان را در ترسيم چشم انداز 20 ساله 

همدان يارى نمايند.
ياد آور مى شود كه در تيرماه امسال و به قيد قرعه به 
شركت كنندگان و ايده هاى برتر جوايز ارزنده اى از 

سوى شهردارى همدان اهدا خواهد شد.

  فعاالن گردشــگرى در حالى براى دريافت وام 
هاى كرونا اقدام كردند كه دلخوش به امهال آن بودند 
اما نه تنها وام هاى فعاالن گردشگرى" امهال نشد "بلكه 

جريمه ديركرد" هم خورد!
مى توان گفت مشــكالت به وجود آمده در اين زمينه 
ناشى از عملكرد سليقه اى بانكها بوده و فقدان نظارت 
كافى بــر نوع تصميم گيرى آنها در اجراى مصوبات 

بانك است . 
اگر مســئوالن وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى، 
تحقيقاتى سطحى در جامعه آمارى و گروه هدف خود 
انجام دهند متوجه خواهند شد كه بسيارى از مصوبات 
امهال وام كرونا با كارشــكنى بانك ها و دستگاه هاى 

مرتبط به درستى اجرايى نشده است!
 از همان روزهاى نخست اين تصميم گيرى  معاون 
گردشگرى كشور از امهال وام فعاالن گردشگرى به 
دليل شــيوع ويروس كرونا خبــر داد و حاال فعاالن 
گردشگرى مى گويند نه تنها وام آنها امهال نشده بلكه 
به دليل تأخير در پرداخت اقساط، جريمه ديركرد هم 

خورده اند!

بعد از شــيوع ويروس كرونا در كشور تمام مشاغل 
آســيب ديدند و با مشــكالت زيادى همراه شدند، 
بخشى از اين آسيب ها به دليل ويروس بود و برخى 
ديگر به دليل بى تدبيرى. اما در اين ميان برخى مشاغل 
مشكالت بيشترى داشتند و قرار شد اقدامات حمايتى 
از آنها به عمل بيايد كه فعاالن گردشــگرى در دسته 

همين مشاغل قرار گرفتند.
طبق مصوبات ســتاد ملى مقابله با كرونا قرار بر اين 
شد تا اقدامات حمايتى مانند امهال در پرداخت حق 
بيمه، امهال در پرداخت ماليات و برخى معافيت هاى 
مالياتى و همچنين امهال در پرداخت وام اين فعاالن 
اتفاق بيفتد. ثبت نام فعاالن گردشگرى براى دريافت 
تسهيالت كرونايى روى سامانه كارا از پنجشنبه، 29 
آبان سال گذشــته آغاز شد؛ اين تسهيالت بر اساس 
نوع فعاليت و مقياس واحد صنفى و درجه و ســتاره 
تاسيسات گردشــگرى از حداقل 16ميليون تومان تا 
900 ميليون تومان متغير و نرخ سود اين تسهيالت 12 
درصد اســت. فعاالن گردشگرى براى آغاز پرداخت 
اين وام از دوره تنفس حدود 6 ماه برخودار شدند. اين 

امهال در پرداخت اقساط تا پايان سال 99 ادامه داشت.
ولى تيمــورى؛ معاون گردشــگرى وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در ابتداى سال 
جــارى اعالم كرد مهلت بازپرداخــت وام كرونا تا 
شهريور 1400 تمديد شده است. همين اعالم باعث 
شــد تا فعالن حوزه گردشــگرى كه از تسهيالت 
كرونايى استفاده كرده بودند پرداخت اقساط وامهاى 
خود را بــه تأخير بيندازند اما بــا پيامكهاى بانكى 
مواجه شده و اعالم كردند كه بانك عالوه بر مطالبه 
اقســاط بابت ديركرد وام به آنها جريمه ديركرد هم 

زده  است!
برخى از فعاالن گردشــگرى مى گويند بانك ها اعالم 
كرده اند كــه از چنين مصوبــه اى بى خبرند و چنين 
ابالغيه اى به دســت آنها نرسيده است. اين موضوع 
تازه اى نيست از سال گذشته هم اين درگيرى ها بين 
دريافت كنندگان تسهيالت كرونايى و بانكها وجود 
داشت، معاون گردشگرى كشور هم به طور كامل در 

جريان آن بود.
ولى تيمورى آذرماه سال گذشته در صفحه شخصى 
خود به توضيحاتى براى رفع برخى ابهامات تسهيالت 
كرونايى در حوزه گردشگرى پرداخت. وى در مورد 
كارگروه بررســى آثار اقتصادى كرونا گفته بود: اين 
كارگروه با حضور همه دســتگاه هاى مرتبط تشكيل 
جلســه داد و من تمــام دغدغه هاى فعــاالن حوزه 

گردشگرى را بازگو كردم؛ از جمله اين دغدغه ها عدم 
اهتمام الزم دستگاه هايى مانند بانك ها، سازمان امور 
مالياتى، سازمان تأمين اجتماعى و وزارت نيرو نسبت 
به اجراى مصوبه ســتاد ملى كرونا بود. درباره اجراى 
اين مصوبه ابهاماتى وجود داشت، اين ابهامات براى 
نمايندگان بانك مركزى بيشتر بود كه توضيحاتى ارائه 
شد و اين ابهامات برطرف شد. نيازى نيست كه فعاالن 
گردشــگرى براى پرداخت اقساط خود اقدام كنند و 
اقساط وامهاى فعاالن گردشگرى با همان روشى كه 
قبًال اطالع رســانى كرده بوديم تا پايان سال (1399) 

امهال مى شود.
معاون گردشــگرى كشــور توضيح داده بود كه قرار 
اســت موضوع فوق هر چه ســريع تر به عنوان يك 
دســتورالعمل به بانكهاى عامل در شعب مرتبط در 
كشور ارسال شود. حال همين روش و دستورالعمل 
براى 6 ماه اول ســال 1400 هم قرار بود الزم االجرا 
شود كه با كارشكنى بانكها همراه شده است و ارمغان 
آن براى برخى فعــاالن جريمه ديركرد پرداخت وام 
اســت. جريمه ديركردى كه در برخى بانكها از سال 

گذشته محاسبه شده است.
به گفته او، بر اساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا 
در مهرماه به تمامى كسب وكارهاى گردشگرى باتوجه 
بــه نوع فعاليت، بزرگى و كوچكــى واحد، درجه و 
ستاره، تسهيالتى از 160 ميليون ريال تا 9 ميليارد ريال 

با نرخ سود 12 درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه 
اختصــاص پيدا كرد كه اين زمان تا پايان شــهريور 

1400 تمديد شد.
با اين وجود باز هم بانكها از اجراى مصوبه فوق سرباز 
مى زدند بنابراين معاون گردشــگرى وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى تازه ترين نامه 
معاون اقتصادى رييس جمهور به رييس بانك مركزى 
را در صفحه شخصى اش منتشــر كرده و نوشت: با 
انتشــار اين نامه آيا بانك ها باز هم بهانه اى خواهند 

داشت؟
در رابطه با «رفع برخى ابهامات مربوط به اســتمهال 
تســهيالت بخش گردشــگرى تا پايان سال 1399،  
موضوع مصوبه سى و نهمين جلسه ستاد ملى مديريت 
كرونا، با توجه به آن كه كسب و كارهاى اين بخش در 
دوران شيوع ويروس كرونا عمال امكان كسب درآمد 
و بازپرداخت اقســاط بانكى خود را ندارند، هدف از 
مصوبه مذكور حمايت از اين كسب و كارها با عدم 
الزام به بازپرداخت اقساط تسهيالت تا پايان سال بوده 
است و بر همين اساس موارد زير را در مورد ابهامات 

مطرح شده به استحضار مى رساند.
ا. در رابطه با شمول تسهيالتى كه بخشى از سود آن 
برعهده دولت اســت. مانند ســاير تسهيالت، امكان 
امهــال وجود دارد و طبعا اذن در شــئ اذن در لوازم 

آن نيز خواهد بود.

فراخوان چشم انداز 20 ساله همدان اعالم شد

با ايده هاى برتر، برنده شويد 
■ دوست داريد شهر همدان در سال 1420 چگونه باشد؟

وام هاى فعاالن گردشگرى امهال كه نشد 
«جريمه ديركرد» هم خورد!
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